
 



 

 

 (ُ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 تحفة الموحدين 
 

 في أىم مسائل أصوؿ الدين
 
 
 
 إعداد

 اللجنة الشرعية
 في جماعة التوحيد كالجهاد

 بيت المقدس
 
 

 تقديم الشيخ 

 قدسيػأبي محمد الم
 حفظو اهلل

 
 



 

 

 (ِ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 مقدمة 
 الشيخ أبي محمد المقدسي

 
 اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله

 ..كبعد
 اب جامع ألىم ا١تسائل اليت ٭تتاجها الطالب ُب أبواب التوحيد كاإلٯتاف كالعقيدة كغَتىا؛فهذا كت

انتقاىا إخواننا ُب اللجنة الشرعية ٞتماعة التوحيد كاٞتهاد ُب غزة؛ كرتبوىا كٚتعوىا لتصَت منهجا 
ة كبَتة من ملخصا للشباب يضبطوف بو أىم ا١تسائل من أقاكيل العلماء اليت اختَتت بعناية من طائف

 ..الكتب ا١تهمة
كأحسب أف إخواننا الذين قاموا ّٔذا العمل قد بذلوا جهدا مباركا ُب ٚتع ىذه ا١تادة العلمية 

. فما على الطبلب بعد ذلك إال أف ينهلوا من ىذه التحفة .كترتيبها كتسهيلها ٞتعلها ُب متناكؿ الطبلب
طائفة من ا١تسائل ا١تهمة كالعديد من الفوائد كالفرائد كيرتعوا ُب رياضها كيتفيؤكا ظبل٢تا؛ فقد ٚتعت ٢تم 

 ىػ( الىتِٗٔفما بقي عليهم إال األخذ بوصية ابن نقطة ا١تعركؼ بابن اللباد )ت، على طبق كاحد
كتوٌىم أف ، إذا قرأت كتابا فاحرص على أف تستظهره ك٘تلك معناه) :أكصى ّٔا طالب العلم بقولو

( اىػ. فاٟتفظ اٟتفظ كاالستظهار االستظهار ألىم النقوؿ كزبدة ..الكتاب قد عدـ كأنك مستغن عنو
 ..ا١تسائل فذلك عماد العلم كعموده

كال يقدر أ٫تية ما ٚتع ُب ىذا الكتاب من نقوؿ إال من عرؼ أ٫تية تأصيل ا١تسائل كتدعيم 
كثَت   . كلذلك فليس كوف كثَت ٦تا ُب ىذا الكتاب يصنف كالبدايات عند.األساسات كتثبيت القواعد

من ) ك (ال غرك أف يذىل عن الغايات من يقصر ُب البدايات). فكما قيل .من شأنو من الناس مقلبلن 
 ..(ك )فساد الفركع نتيجة حتمية لفساد األصوؿ (حـر األصوؿ حـر الوصوؿ

. كُب .فنسأؿ اهلل تعاذل أف يأجر القائمُت على إعدادىا كترتيبها كٚتعها ك٬تعلها ُب موازين حسناهتم
ٟتقيقة كمع كثرة الكتب كالتصانيف أمسى الشباب ْتاجة ١تثل ىذه اٞتوامع اليت يتمكن طبلب العلم أف ا

 ..يوصوا بدراستها كتدريسها لتأسيس الشباب ا١تبتدئُت كتعليمهم ألىم ا١تهمات
ك١تا تشابو اسم اللجنة الشرعية اليت أشرفت على إعداد ىذا الكتاب مع اسم اللجنة الشرعية 

بإجابة األسئلة ُب منرب التوحيد كاٞتهاد؛ لـز منا التنويو حىت ال ينسب العمل إذل غَت أصحابو  ا١تتخصصة
بأف اللجنة اليت أعدت ىذا الكتاب ىي ليست نفس اٞتنة ا١تتخصصة بإجابة األسئلة الشرعية ُب منرب 

هاد ُب غزة العزة؛ كمن التوحيد كاٞتهاد؛ بل ىم إخوة لنا من طلبة العلم األفاضل كمن أنصار التوحيد كاٞت



 

 

 (ّ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

أبناء ما صار يوصف كيسمى بالتيار السلفي اٞتهادم؛ أحبوا أف يضعوا ىذا الكتاب اٞتامع كلبنة ُب  
 . .بناء منهج علمي للشباب يؤصلوف بو أىم مسائل الدين

كإخواننا ُب منرب التوحيد كاٞتهاد ال يألوف جهدا ُب نشر ما يصلهم من نفائس الكتب كا١تصنفات 
٢تذا الدين كتوفَتا لكل ما ىو نافع للمسلمُت نسأؿ اهلل تعاذل أف يبارؾ ُب كل من ساىم ُب ىذا نصرة 

 ..السفر ا١تفيد ُب اإلعداد كاٞتمع كالًتتيب كالنشر كينفع بو قارئو ككاتبو كناشره
 ..ىذا كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم

 
 ككتب

 أبو محمد المقدسي
 ىػ. َُّْشواؿ 



 

 

 (ْ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 المقدمة 
 اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كبعد:

على طريقة ا١تسائل لكي  ناه من عدة مراجع كرتبناهىذا كتاب ٥تتصر يشمل أىم ا١تسائل ٚتع
 يسهل تناكؿ ا١توضوع الواحد من ٚتيع جوانبو بكل يسر.

 ُب ىذا الكتاب على النحو التارل: كقد كاف عملنا
 فيو على كبلـ  كاقتصرنا، ال ما اقتضت إلية اٟتاجةإ ب أم عبارة من عندناع ُب ىذا الكتاضدل ن

 العلماء كطبلب العلم.
 ُب بعض كبلـ العلماء ٔتا يناسب اٟتاجة )من حذؼ أك تغيَت لبعض الكلمات أك تقدًن  تصرفنا
 (.أك إضافة كتأخَت
 ا١تسألة رأم معُت ك٨تن نا عنو ُب ة كللعادل أك طالب العلم الذم نقلإذا كانت ا١تسألة اجتهادي

 فليينتىبىو. وُب ثنايا كبلم ناضع اختيار آخر ن اتار رأين ٩ت
 فيها النقل أل٫تيتها البالغة. كثَت من ا١تسائل خرجنا فيها عن حد اإلختصار كبسطنا 
 إذل أماكن كجود  ينذكر ىذا ا١ترجع مرة كاحدة مشَت نا أكثر من مسألة من مرجع كاحد نإذا نقل

 .ىذه ا١تسائل فيو
 .يـو القيامة ناكمنكم صاحل األعماؿ كأف ٬تعل ىذا العمل ُب ميزاف حسنات نسأؿ اهلل أف يتقبل منا

 كصلى اهلل على النيب األمي كعلى آلو كصحبو كسلم.
 
 

 
 جمع كترتيب

 إخوانكم في اللجنة الشرعية

 بجماعة التوحيد كالجهاد
 بيت المقدس



 

 

 (ٓ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 فصل تمهيدم 
 ااألسماء كاألحكاـ كما يتعلق بهم

 
: )األٝتاء ثبلثة أنواع: نوع ييعرؼ حده بالشرع كالصبلة، كنوع ييعرؼ رٛتو اهللقاؿ ابن تيمية  -ُ

كالقمر، كنوع ييعرؼ حده بالعرؼ( كا١تراد ُب ىذا الفصل النوع الذم ييعرؼ حده حده باللغة كالشمس 
 بالشرع.
، كملحد، كعاصي، كفاسق، كمنافق، ككافر، كمؤمن، كمشرؾ، مثل: مسلم الدين ٝتاءأا١تراد ب -ِ
، كمفسد، كطاغي، ك٣توسي، كنصراين، كيهودم، كجاىل، كمقلد، ك٣تتهد، ك٥تطئ، كضاؿ، كمبتدع
 .كأمثاؿ ذلك، ككاذب

، كإقرار كاليتو، كالرباءة، كا١تعاداة، كالنصرة، كا١تواالة، كاحملبة، كا١توارثة، كا١تراد باألحكاـ مثل: ا١تناكحة
، كاٞتزية، كلعنو، كسبو، كالدعاء لو أك عليو، كمساكنتو، من كفره كتضليل، كالصبلة خلفو كعليو

كحل ذبائحهم أك ، كحل نسائهم أك عدمو، كالعقوبة، كالنار، كالتعذيب، كالقتاؿ، كالقتل، كالصغار
ىو: ما يًتتب على األٝتاء  كأمثاؿ ذلك أك بعبارة أخرل ا١تراد باألحكاـ، كالدفن ُب أم ا١تقابر، عدمو

 الدنيوية كاألخركية. من األحكاـ
كالفاسق إذل ما حٌده الشارع ، كا١تبتدع، كالكافر، كا١تشرؾ، كاسم ا١تسلم  مرجع األٝتاء الشرعية: -ّ

ـٌ سبحانو ، حقيقةن كمعٌت كمن دل يفرؽ بُت حقائق ىذه ا١تسميات كيتصورىا يقع ُب خبط كخلط كقد ذ
كأجدر أال يعلموا حدكد ما  اكنفاقن  اكفرن )األعراب أشد  من دل يعرؼ حدكد ما أنزؿ على رسولو فقاؿ: 

 .[ٕٗالتوبة: ] أنزؿ اهلل على رسولو(
، سم كاٟتكم يفًتقاف قبل قياـ اٟتجة ك٬تتمعاف بعدىااالالقاعدة ُب األٝتاء كاألحكاـ ىي: أف  -ْ

فاعلو إذا كإف دل يعاقب  اأك فسقن ، اأككفرن ، فعدـ قياـ اٟتجة اليغَت األٝتاء الشرعية ٦تا ٝتاه الشارع شركا
دل تقم عليو اٟتجة كتبلغو الدعوة فاسم ا١تشرؾ ثبت قبل ٣تئ الرسوؿ ألنو يشرؾ بربو كيعدؿ بو غَته ككل 

كتنصرو إ٪تا يثبت ١تن اتصف ، كهتودو ، كردةو ، نفاؽو ، ككفرو ، كإٯتافو ، حكم علق بأٝتاء الدين من إسبلـو 
رؽ اهلل بين ما قبل الرسالة كما بعدىا في كقد ف) رٛتو اهلل: قاؿ ابن تيمية، بالصفات ا١توجبةي لذلك

 .[ّٕ/َِ]الفتاكل:  (أسماء كأحكاـ كجمع بينها في أسماء كأحكاـ
)فانكحوا ما طاب لكم من حسب ا١تواضع مثل: قولو تعاذل:  ٗتتلف أحكاـ األٝتاء كمدلو٢تا -ٓ
بن أيب كقاص  كقصة سعد، [َِّالبقرة: ] ()حتى تنكح زكجا غيرهمع قولو ، [ّ: النساء] (النساء

  :صلى اهلل عليو كسلمرضى اهلل عنو مع عبد بن زمعة رضى اهلل عنو ُب الصحيحُت قاؿ ٢تما الرسوؿ 
 



 

 

 (ٔ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 
 

قاؿ ابن تيمية:  ()ىو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش كللعاىر الحجر كاحتجبي منو ياسودة
كليس أخ في  )فتبين أف االسم الواحد يينفى في حكم كييثبت في حكم فهو أخ في الميراث

)إف االسم الواحد يينفى كيثبت بحسب األحكاـ كقاؿ أيضا: ، [ُِْ/ٕ]الفتاكل:  المحرمية(
المتعلقة بو فبل يجب إذا ثبت أكنفى في حكم أف يكوف كذلك في سائر األحكاـ كىذا في كبلـ 

 .[ُْٗ/ٕالفتاكل: ] (العرب كسائر األيمم
 
 ة كتيطلق على من فعلها كلو دل تقم عليو اٟتجة:األٝتاء اليت ليس ٢تا ارتباط بقياـ اٟتج -ٔ
 اإلفًتاء .الشرؾ. 
 الطغياف .الغفلة. 
 الفساد .الظلم. 
 الضبلؿ .العلو. 
 ا١تقت .الفاحشة. 
 اإلٟتاد. .اٞتاىلية 
 اليهودية. .البدعة 
 آّوسية كغَتىا من ا١تلل. .٨تراؼاإل 
 النصرانية.  
 
 عد قياـ اٟتجة:األٝتاء ا١ترتبطة باٟتجة كاليت التكوف إال ب -ٕ
 .الكفر 
 .التكذيب 
 .اٞتحود 
 .الطاعة كا١تعصية 
 .التورل 
 .اإلعراض 
 .اإلباء كاإلستكبار 

 
 



 

 

 (ٕ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 األحكاـ اليت ال تكوف إال بعد قياـ اٟتجة: -ٖ 
 .التعذيب 
 .القتل كالقتاؿ 
 .أحكاـ اآلخرة 
 .اإلستتابة 
، ّٓ، ِّ – َّ، ِٖ – ِٔ، ِْ، ُٔ، ُٓ، ٓاٟتقائق لعلي ا٠تضَت ص  :مراجع الفصل]

 .[ِْ، ٗكإ٧تاح حاجة السائل ُب أىم ا١تسائل ألٛتد ا٠تالدم ص ، بتصرؼ ّٔ
 
 

* * * 



 

 

 (ٖ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 الفصل األكؿ 

 وتـاغـــلطا
 كفيو مسائل:

 -معنى الطاغوت: المسألة األكلى:
كل قـو من  فطاغوت، أك مطاع، أك متبوع، تجاكز بو العبد حده من معبود ما) الطاغوت ىو:

أك يطيعونو ، أك يتبعونو على غَت بصَتة من اهلل، أك يعبدكنو من دكف اهلل، لويتحاكموف إليو غَت اهلل كرسو 
فهذه طواغيت العادل إذا تأملتها كتأملت أحواؿ الناس معها رأيت أكثرىم ، فيما ال يعلموف أنو طاعة هلل

إذل طاعة الطاغوت  كعن طاعتو ك متابعة رسولو ، ٦تن أعرض عن عبادة اهلل إذل عبادة الطاغوت
وقعُت: ]( متابعتوك 

ي
زة ُب شرح الوجا] كل ميجاكزة في الكفرأدؽ ىو:  كبتعريفو ، [َٓ/ُإعبلـ ا١ت

 .[ٕٕعلي ا٠تضَت: ص األصوؿ الثبلثة ل
  -الواجب نحو الطاغوت: المسألة الثانية:

بل ف، ألف ىذا شرط اإلسبلـ الطاغوت (أم: كل)إف الواجب على اإلنساف الكفر بعمـو جنس 
كإف دل يعرؼ أفراده أك يرل ، كال تتم لو عصمة الدـ كالعرض كا١تاؿ إال بذلك، سبلـييعقد لو عقد اإل

كالدليل على كجوب الكفر بالطاغوت؛ قولو تعاذل: ، أعيانو إذا اعتقد الكفر ٔتا يعبد من دكف اهلل
)فمن كقولو تعاذل: ، [َٔالنساء: ]( ييرًيديكف أىٍف يتحاكموا إلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا بو)

البقرة: ] يكفر بالطاغوت كييؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى ال انفصاـ لها كاهلل سميع عليم(
، ككفر بما ييعبد من دكف اهلل، )من قاؿ ال إلو إال اهلل :-صلى اهلل عليو كسلم  –كقوؿ النيب ، [ِٔٓ

العذر باٞتهل بُت عدـ الكفر ّتنس الطاغوت ك٬تب التفريق ُب ، حـر مالو كدمو كحسابو على اهلل(
بعض أنواعو  كأما من جهل، فبل عذر باٞتهل ١تن ال يكفر ّتنس الطاغوت، كاٞتهل ببعض أنواعو كأفراده

 .[بتصرؼ ٕاإليضاح كالتبيُت ألٛتد ا٠تالدم: ص ]كأفراده ييعذر ّتهلو 
  -صفة الكفر بالطاغوت: المسألة الثالثة:

 كاٞتوارح:، كاللساف، كوف بالقلبالكفر ّتنس الطاغوت ي
، تعاديوك ، كتبغضو، كتبغضها، كىو أف تعتقد بطبلف عبادتوالكفر بجنس الطاغوت بالقلب:  -ُ

 كىذا ال يسقط حىت ُب حالة اإلكراه.، كتتمٌت زكالو، كتنفر منو
كأف ، كأنو باطل، كىو أف تيصرح بأف الطاغوت كافر الكفر بجنس الطاغوت باللساف: -ِ
التغابن: ] )فاتقوا اهلل ما استطعتم(كالدليل قولو تعاذل: ، كىذا يسقط بالعجز اٟتقيقي، كفار  عابديو

ُٔ]. 
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كىذا ، زالتوإكتعمل على ٖتطيمو ك ، كىو أف تًتؾ عبادتوالكفر بجنس الطاغوت بالجوارح:  -ّ 
الوجازة ُب ]، [ِٔا١تؤمنوف: ] إال كسعها( ا)كال نكلف نفسن كالدليل قولو تعاذل: ، كاجب مع االستطاعة

 .[بتصرؼ ٕٔشرح األصوؿ الثبلثة لعلي ا٠تضَت: ص 
 -أنواع الطاغوت: المسألة الرابعة:

 :كييشًتط ُب ، كجن، مبلئكة، كبشر، كحيواف، ل ما عيبد من ٚتادكىو ك طاغوت عبادة
 الرضا بالعبادة. (كاٞتن، كا١تبلئكة، البشر)

 :كرؤساء العشائر ، كالنػيوَّاب، كالوزراء، كا١تلوؾ، كاألمراء، كىو يشمل اٟتكاـ طاغوت حكم
 .(كل ىؤالء إذا دل ٭تكموا ٔتا أنزؿ اهلل)كالقضاة ، كالقبائل
 :للوف اٟتراـ (العيبَّاد)كالرىباف  (العلماء)كىو يشمل األحبار  طاغوت طاعة كمتابعة ، الذين ٭تي

 .[َٓ/ُمستفاد من كبلـ ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت: ] ك٭ترموف اٟتبلؿ
 -أقساـ الطاغوت: ألة الخامسة:المس
 -: من حيث صفة الكفر بو:أكالن 

 ينقسم الطاغوت من حيث صفة الكفر بو إذل قسمُت:
 كىو اٞتن، أك اإلٯتاف، كىو الذم ٯتيكن أف ييوصف بالكفر :(الميكلف) الطاغوت العاقل ،
 كىذا ينقسم إذل قسمُت: كاإلنس
، كالنصارل، ال ينتسبوف ١تلة اإلسبلـ من اليهودأئمة الكفر من الطواغيت الذين  القسم األكؿ: -
كفرىم خبلؼ كدل ينازع ُب كفرىم  ك٨توىم ٦تن ليس ُب، ك ا٢تندكس، كالشيوعيُت، ك البوذيُت، كآّوس

 أحد.
، ك ا١تنافقُت، أئمة الكفر من الطواغيت الذين ينتسبوف ١تلة اإلسبلـ من ا١ترتدين :القسم الثاني -

لرأس النفاؽ عبد .. إ.كالصياـكاٟتج ، كالزكاة، إلسبلـ؛ كالصبلة٦تن يقيموف بعض شعائر ا خل مضارعة ن
ك٨توىم ٦تن نشأكا على الكفر ، ؛ كالرافضةاكّٔتانن  اكا١تشركُت ا١تنتسبُت لئلسبلـ زكرن ، اهلل بن أيٌب بن سلوؿ

 كاستمركا عليو.
  كىو ، كال إٯتاف، كىو الذم ال ٯتيكن أف ييوصف بكفر :(غير الميكلف)الطاغوت غير العاقل

 كاٟتيواف.، ما سول اٞتن كاإلنس؛ كاٞتماد
 -قاعدة من لم يكفر الكافر أك شك في كفره:من حيث عدـ تكفيره الندراجو تحت  :اثانين 

 الطاغوت ينقسم من حيث عدـ تكفَته إذل قسمُت:
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ؤالء من فه، كىم الطواغيت من الكفار األصليُت الذين ال ينتسبوف ١تلة اإلسبلـ القسم األكؿ: - 
كىذا ىو الناقض الثالث من ، كتردد أك توقف ُب تكفَتىم فهوكافر، أك شك ُب كفرىم، يكفرىم دل

 نواقض اإلسبلـ العشرة آّمع عليها.
، أمرىم على كثَت من الناسفهؤالء قد يلتبس ، كىم الطواغيت ا١تنتسبوف لئلسبلـ :القسم الثاني -

، كطبع ا١تصاحف، كبناء ا١تساجد، كاٟتج، كالصبلة  ؛سبلـمن شعائر اإل اخاصة كأهنم ييظهركف كثَتن 
 :ال ٮتلو من ثبلث حاالتفمن دل يكفرىم ، كإعبلف التربعات، كإظهار الصدقات

 كال يبالوف ْتكم اهلل جاىدين أنفسهم، كىم الذين ينصركف الطاغوت كحكمو :الحالة األكلى
، فهؤالء سدنة الطواغيت، كالقائمُت بو، اءهك٤تاربة أكلي، كإٜتاد كلماتو، بالسعي ُب إطفاء نور اهلل

ك٨توىم ٦تن ال خبلؽ ٢تم ُب ، كالدٯتقراطيُت، كتراٚتو الناطقُت بلسانو الداعُت إذل عبادتو؛ كالعلمانيُت
 اآلخرة فهذا الصنف الشك ُب كفرىم. 

ن كما كقعوا فيو م، من ال يعرؼ حقيقة حا٢تم؛ أم ٬تهل حاؿ ىؤالء الطواغيت :الحالة الثانية
فهذا سليم االعتقاد كال شئ عليو كىذا ىو اٞتهل ، كلكنو ال ٬تهل حكم اهلل عز كجل ُب أمثا٢تم، الكفر

 البسيط.
ٍو للغيب بعينو كدل يطلع ، فبلف يعتقد أف كل مدع للغيب كافر :كمثالو كلكن ال يعرؼ فبلنا ن مدعو

 على حقيقة أمره فبل يضره ذلك كال يقدح ُب إٯتانو.
، ك النواقض كا١تكفرات اليت قامت ّٔم، كىم الذين اطلعوا على حقيقة الطواغيت :الحالة الثالثة

 :ك يدخل ٖتت ىذه اٟتالة صنفاف من الناس، كلكن امتنعوا من تكفَتىم
ال يصرحوف بكفرىم كلكن ، كيبغضوهنم، كضبل٢تم، كىم الذين يعتقدكف كفرىم :الصنف األكؿ

 :كىم ثبلثة أقساـو 
فهؤالء قد عذرىم اهلل إذل زكاؿ العلة كانتفاء ، ف كىم الذين ال منعة ٢تما١تستضعفو  :القسم األكؿ

إال المستضعفين من الرجاؿ كالنساء كالولداف كالدليل قولو تعاذل: )، فو كمن باب أكذل ا١تكرى، ا١تانع
 من كفر باهلل من بعد إيمانو إال)كقولو تعاذل: ، [ٖٗالنساء: ] (ال يستطيعوف حيلة كال يهتدكف سبيبلن 

 .[َُٔالنحل: ] من أيكره كقلبو ميطمئن باإليماف(
كال يكافحوهنم ، كلكن ال يصرحوف ٢تم، كيقركف بو، ىم الذين يعتقدكف كفرىم :القسم الثاني

كالدليل قولو ، فهم مداىنوف كالقوة، كغَت ذلك من أسباب ا١تنعة، ك٢تم مىنىعةه ٘تنعهم من عشَتةو ، بالتكفَت
 .[ٗالقلم: ] دىنوف()كدكا لو تيدىن فيي تعاذل: 
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، امطلقن  كٯتتنع من تكفَتىم، كال أقوؿ إهنم كفار، كىم من يقوؿ غَتىم كفار :القسم الثالث 
أك ، اكمن ٝتى الكفر إسبلمن ، إذ ال كاسطة بُت الكفر كاإلسبلـ، كالشك أٌف ىذا حكم منو بإسبلمهم

تفق على الكفار
ي
، مسلمُت فهو كافر أك اٚتاع؛ نص تكفَتىم ْتيث يرد بتكفَتىم األصليُت أك الكفار ا١ت

 من أحكاـ اهلل تعاذل بعد ثبوتو عنده كمعرفتو لو. اكقد رد حكمن ، كال شبهة، إذ ال تأكيل لو
، ّٔم كالنواقض كا١تكفرات اليت قامت، كىم الذين اطلعوا على حقيقة الطواغيت :الصنف الثاني

كثبوت ، عُت ال يكفر إال بعد قياـ اٟتجةكال، كقالوا النوع يكفر، كأنكركا باطلهم كأبغضوه بقلؤّم
أك امتنعوا من تكفَتىم بسبب تلبيس بعض ا١تنتسبُت للعلم ، الشركط كانتفاء ا١توانع ُب حق ا١تعُت

سن، كالتعليم ، أك تأكيل، أك بسبب شبهة عرضت ٢تم، بو الظنٌ  أك كانوا مقلدين ألحد العلماء أك ٦تن ٭تي
٦تا أكجب ٢تم التوقف ، كٛتل كبلمهم على غَت مرادىم، ضعهاأك كضع نصوص بعض العلماء ُب غَت مو 

كتزكؿ عنو ، كال ٬توز تكفَت أحدىم حىت تقـو عليو اٟتجة، فهؤالء ال يكفركف ابتداءن ، ُب تكفَتىم
كطاغوت الطاعة كا١تتابعة ٦تا عمت بو البلول ، ك٦تا ينبغي التفطن لو أف طاغوت اٟتكم، االشبهة إٚتاعن 

كاهلل ا١تستعاف ، حىت أصبحت مسألة اٟتاكمية ُب ىذا الزماف من ا١تسائل ا٠تفية ،من أزمنة متطاكلة
كالضبلؿ إ٪تا ، ا١تخالفُت فيها كقوهتم ككثرة، كقلة ا١تناضلُت عنها كضعفهم، كالتأكيل، بسبب كثرة الشبو

ٛتد اإليضاح كالتبيُت أل] اٚتيعن أك ّٔما ، أك القصور ُب الفهم، يكوف بسبب التقصَت ُب طلب اٟتق
 . [بتصرؼ ُِ – ُٖ، ُٔ، ُّا٠تالدم: ص 

 ىل الطاغوت كافر؟ المسألة السادسة:
الطاغوت ىنا من عيبد من دكف اهلل إذا رضي بأف ييعبد كلو ُب ٣تاؿ كاحد من ٣تاالت ييقصد ب

، كالطاعة، كالرجاء، كا٠توؼ، كالطلب، كالدعاء، كصرؼ النُّسك لو، كالسجود، العبادة؛ كالركوع
 كىوكافر بل إماـ من أئمة الكفر، كغَت ذلك من أنواع العبادة، كالوالء كالرباء، كاحملبة، كالتحاكم

  .[بتصرؼ ُٔالطاغوت أليب بصَت: ص ]
  -رؤكس الطواغيت: :السابعةالمسألة 

 :الطواغيت كثَتة كرؤكسهم ٜتسة
ي آدـ أال : )ألم أعهد إليكم يا بنكالدليل قولو تعاذل، الشيطاف الداعي إذل عبادة غَت اهلل .1

 .[َٔيس: ]تعبدكا الشيطاف إنو لكم عدك مبين( 
)ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم  كالدليل قولو تعاذل:، اٟتاكم اٞتائر ا١تغَت ٟتكم اهلل تعاذل .2

آمنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا 
 .[َٔالنساء:]( ابعيدن  بلالن بو كيريد الشيطاف أف يضلهم ض
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)كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم كالدليل قولو تعاذل: ، الذم ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل .3 
 .[ْْا١تائدة: ]الكافركف( 
: )عالم الغيب فبل يظهر على غيبو كالدليل قولو تعاذل، الذم يدعي علم الغيب من دكف اهلل .4

 .[ِٕ، ِٔاٞتن: ]( الك من بين يديو كمن خلفو رصدن إال من ارتضى من رسوؿ فإنو يس، اأحدن 
بالعبادة .5 كمن يقل منهم إني إلو من )كالدليل قولو تعاذل: ، الذم يعبد من دكف اهلل كىو راض و

اإليضاح كالتبيُت ألٛتد ا٠تالدم: ]، [ِٗاألنبياء: ] فذلك نجزيو جهنم كذلك نجزم الظالمين( دكنو
  .[ٔص 

 -يجب الكفر بها: رلطواغيت أخ :الثامنةالمسألة 
 ا٢تول. -أ
 الساحر. -ب
 الكاىن. -ت
شرع من دكف اهلل  -ث

ي
غَت ألحكاـ اهلل)ا١ت

ي
 .(أم: اٟتاكم اٞتائر ا١ت

 التشريع ذاتو. -ج
 .(أم: ييعقد الوالء كالرباء فيو كعليو)احملبوب لذاتو من دكف اهلل  -ح
طاع لذاتو من دكف اهلل -خ

ي
للحق أـ  اوافقن كال ييرد أمره سواء كاف مي ، طاع من غَت تعقيبأم: يي ) ا١ت
 كىذا أكثر الناس ُب زماننا قد كقعوا فيو(.، غَت ذلك

 الوطن كالوطنية. -د
 القـو كالقومية. -ذ
با١تعٌت الذم ييقدـ للشعوب كىو: أف الناس سواسية ُب اٟتقوؽ كالواجبات كال عربة  اإلنسانية -ر

ما داما ينتمياف  اىم إٯتانن النتمائاهتم العقائدية؛ حيث إف أكفر كأفجر ا٠تلق يستوم مع أتقى ا٠تلق كأكثر 
 إذل األصل البشرم اإلنساين.

 .(كمصدر للسلطات)الشعب  -ز
 .(كالرضى باختيارىا سواء كافق اٟتق أـ غَت ذلك)األكثرية ُب بعض صورىا  -س
كجامعة ، كمنظمة حقوؽ اإلنساف، ك٤تكمة العدؿ الدكلية، ك٣تلس األمن، ٣تلس األمم ا١تتحدة -ش

تلفة؛ مثل: ٣تلس الشعب –الس الشركية آّكغَت ذلك من  الدكؿ العربية نتشرة ُب العادل بأٝتاء ٥تي
ي
، ا١ت

 اليت ٖتكم بالطاغوت كتتحاكم إليو. -آّلس التشريعي ، ٣تلس األمة، الرب١تاف
 .(كييعقد الوالء كالرباء فيها كعليها، ما تيطاع لذاهتادعن)األحزاب ُب بعض صورىا  -ص
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، كا١تاسونية، كالعىلمانية، كالرأٝتالية، كاإلشًتاكية، وعيةٚتيع األدياف الكفرية كالشركية؛ كالشي -ض 
، َٗ، ٖٗ، ٕٔ، ٓٔ، ّٔالطاغوت أليب بصَت: ص ]كغَت ذلك من ٨ًتىل الكفر كالشرؾ ، كالدٯتقراطية

ِٗ ،ّٗ ،ٕٗ ،َُُ ،َُّ ،َُٔ ،َُٖ ،َُٗ ،ُُّ]. 
  -أكصاؼ التحاكم الذم ييخرج صاحبو من الملة: المسألة التاسعة:

رج صاحبو من ا١تلة كيكوف كفرن التحاكم ا  لو أحد الوصفُت: أكرب الذم ٮتي
o  :عندما يعدؿ ا١ترء عن حكم اهلل كرسولو إذل حكم الطاغوت ييؤاثره كييقدمو عليو الوصف األكؿ

 رغم توفر ككجود اٟتاكم أك اٞتهة القادرة اليت ٖتكم لو ٔتا أنزؿ اهلل.
o  :تا احرن  –عندما يتحاكم ا١ترء الوصف الثاين إذل شرائع الطاغوت ُب حاؿ غياب اٟتاكم  – ارن ٥تي

رج من ا١تلة. –ا١تسلم الذم ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل   كىو يعلم أف التحاكم إذل شرائع الطاغوت كفر ٮتي
 من ا١تلة ك ما سول ذلك فبل. اأكرب ٥ترجن  أّذين الوصفُت أك بأحد٫تا يكوف فعل التحاكم كفرن 

أـ أف ىذه الكلمة ال يجوز ، الطاغوت على المسلمىل يصح إطبلؽ كلمة  :المسألة العاشرة
 أف تيطلق إال على الكافر الذم لو صفة الطاغوت كما تقدـ؟

كمن تتبع كلمة الطاغوت ُب ، الطاغوت على صيغة فعلوت؛ كىو من البغي كالعدكاف ك٣تاكزة اٟتد
ف اهلل عبد من دك ٬تد أهنا كلها جاءت ٔتعٌت الطاغوت الكافر الذم يي ، كُب السنة، القرآف الكرًن

شركط ال إلو إال اهلل أليب ]كاهلل تعاذل أعلم  ك٢تذا ال ٬توز إطبلؽ لفظ الطاغوت على ا١تسلمتعاذل..
 .[بتصرؼ ْٓ، ْْبصَت: ص 

 -حكم أنصار الطواغيت: :المسألة الحادية عشرة
كم ك ىذا اٟت -مشركوف ككفار بأعياهنم كأنصارىم ، أف أعواف الطواغيت –رٛتك اهلل  –اعلم 

على الظاىر فنحن علينا أف ٨تكم عليهم بالكفر إلظهارىم الكفر لنا إذ أٚتع العلماء على أف األحكاـ 
 ا١تعُت. االدنيوية ٕترم على ظاىرىا اللهم إال إذا كنا نعلم كجود ىذا ا١تانع ُب حق ىذ

: يارسوؿ ك٢تذا ركم أف العباس رضي اهلل عنو حُت أسره ا١تسلموف كقد كاف ُب صف ا١تشركُت قاؿ
 كأما سريرتك فإلى اهلل( ، )أما ظاىرؾ فكاف علينافقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: ، اهلل كنت مكرىا

)إ٪تا كلف العباد اٟتكم على الظاىر من القوؿ كالفعل كتوذل اهلل الثواب على  :كقاؿ الشافعي
 .[ِٗٓ/ُاألـ: ]السرائر دكف خلقو( 

  ألحد أف ٭تكم على أحد إال بظاىر(يس )كأحكاـ اهلل كرسولو تدؿ على أنو ل :كقاؿ
على الظاىر  ككلهم أٚتعوا على أف أحكاـ الدنيا) :اإلٚتاع فقاؿرٛتو اهلل  كنقل اٟتافظ ابن حجر

، كالسنة، من الكتاب كاألدلة على كفرىم - [ِّٕ، ِِٕ/ُِفتح البارم: ]كاهلل يتوذل السرائر( 
 كاإلٚتاع:
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 -: الكتاب:أكالن  
o  :البقرة: ] يىكفٍر بالطَّاغوًت كييؤمٍن باهلًل فقًد استمسىكى بالعيركًة الويثقى...( )فىمىنٍ قولو تعاذل

فىمىٍن دل يىكفيٍر بالطَّاغوًت دل يىصحي لو عىقدي ، فىجىعلى اهللي شرطى ًصحًَّة اإلٯتاًف الكيفري بالطَّاغوت، [ِٔٓ
يعاكفي للطَّواغ، اإلسبلـً إاٌل بالكيفًر بالطَّاغوتً 

ناصري كا١ت
ي
يًت دل يىكفٍر ٔتىا أمىرىه اهللي بو ًمٍن الكيفًر كا١ت

 باهلل. افيكوفي بإٯتانًًو بالطَّاغوًت كافرن ، بالطاغوتً 
o  :اهللي كىليُّ الذينى آمنوا ييخرجيهيم ًمنى الظيليماًت إلى النُّوًر كالذينى كفركا أكلياؤيىيم قولو تعاذل(

البقرة: ] أكلئكى أصحابي النَّار ىيم فيها خالدكف( الطَّاغوتي ييخرجيونىهم ًمنى النُّوًر إلى الظيليماتً 
ى اهللي سبحانىو كتعاذل أفَّ الذينى كفركا ىيم أكلياءي الطَّاغوًت أم أحبابيوي كأنصاريهي كأعوانيوي ، [ِٕٓ ي ، فىبُتَّ فىيتىبُتَّ

 ًمٍن ذلكى أفَّ مىٍن ناصرىىيم أك عاكنػىهيم فىهوى كافره مثليهيم.
o  :الذينى يػىتًَّخذيكفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف ، األيمن  اافقينى بأفَّ لهم عذابن لمينبىشًّْر ا)قولو تعاذل

نافقُتى ، [ُّٗ، ُّٖالنّْساء: ] (االًعزَّةى هلًل جىميعن الميؤمنينى أيىبتػىغيوفى عندىىيمي الًعزَّةى فإفَّ 
ي
فىًمٍن ًصفاًت ا١ت

ؤمنُتى 
ي
م ييواليوفى الكيفَّارى ًمٍن ديكًف ا١ت ، كأنصاري الطَّاغوًت كأعوانًًو ًمٍن أكلياًء الطَّاغوًت كىمىا ىيوى مىعلوـه ، أهنَّ

ى  ناًفقُتى فػىهيٍم ُب الكيفًر سواء. فىيتبُتَّ
ي
 ًمٍن ذلكى أفَّ أنصارى الطَّواغيًت كأعواهًنًم كا١ت

o  :ذلكى فليسى )ال يػىتًَّخًذ الميؤمنوفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف الميؤمنينى كمىٍن يفعٍل قولو تعاذل
، [ِٖآؿ عمراف: ] ًمنى اهلًل في شيءو إاٌل أٍف تػىتَّقوا ًمنهم تيقاةن كييحذّْريكيم اهللي نىفسىو كإلى اهلًل المىصيري(

)يىعٍت ، )فليسى ًمنى اهلًل في شيءو(كىًذًه اآليةي تىدؿي على كيفًر أنصاًر الطَّاغوًت كأعوانًًو ًمٍن قولًًو تعاذل: 
 بارتًداًدًه عن ديًنًو كديخيولًًو ُب الكيفر(.، كبىرمءى اهللي ًمنو، فقد بىرمءى ًمنى اهلل

o  :تًَّخذكا اليىهودى كالنَّصارل أكلياءى بعضيهيم أكلياءي بعضو )يا أيُّها الذينى آمنوا ال تػى قولو تعاذل
وضعي اإلستدالًؿ ًمٍن كمى ، [ُٓا١تائدة: ] كمىٍن يىتولَّهم ًمنكم فإنَّو ًمنهم إفَّ اهللى ال يىهدم القوـى الظالمينى(

ـى الطَّواغيتى قٍد كىالوا اليىهود كالنَّصارل فػىهيم كي  ٍن يىتولَّهم كمى )فَّار ًمثليهيم لقولًًو تعاذل: ىًذًه اآليًة أفَّ اٟتيكَّا
غيتى فهيم فييعلىمي ًمٍن ذلكى أفَّ أعوافى الطَّواغيًت كأنصارًًىم كيفَّاره لكوهًنم تىولَّوا الطَّوا، ًمنكم فإنَّو ًمنهم(

ـي ابني جريرو رًٛتو اهللي ، يىتوىلَّهم ًمنكم فإنَّو ًمنهم( كمىنٍ )ُب عيموـً قولًًو تعاذل:  اٚتيعن دىاًخلوفى  كقاؿى اإلما
ؤمنُتى فإنَّو منهمِٕٕص :ٔ]تعاذل ُب تىفًسَته 

ي
: فإفَّ مىٍن ، [: )كمىٍن يىتوؿَّ اليىهود كالنَّصارل ديكًف ا١ت يقوؿي

ؤمنُتى فىهوى ًمٍن أىًل ديًنهم كًملًَّتهم تىواٌلىيم كنصرىىيم
ي
إاٌل كىىوى بو كبديًنو  افإنَّو ال يىتوذلَّ ميتوؿٍّ أحىدن ، على ا١ت

 كإذا رىضيىو كرىضيى دينىو فقد عادىل مىا خالفىو كسًخطو كصارى حيكميوي حيٍكمىو(.، كمىا ىيوى عليًو راضو 
o  :ًمنى الذينى أيكتيوا  اكلىًعبن  اكا الذينى اتَّخىذيكا دينىكم ىيزيكن ًخذي يا أيُّها الذينى آمنوا ال تػىتَّ )قوليوي تعاذل

فىدلَّت ىًذًه اآليةي أفَّ ، [ٕٓا١تائدة: ] الًكتىابى ًمٍن ًقبًلكم كالكفَّارى أكلياءى كاتػَّقيوا اهللى إٍف كينتيم ميؤمنينى(



 

 

 (ُٓ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

اذى الذينى اٗتَّىذيكا دينى اإلسبلـً ىيزيكن   بديًن  اكلىًعبن  اكالطَّواغيتي ًمٍن أكثًر النَّاًس ىيزيكن ، باهلل أكلياءى كيفره  اكلىًعبن  ااٗتَّ
قاؿى الشيخي عبد اللطيًف بني عبد الرٛتًن آؿ ، همكيفَّاره ًمثلي   مأفَّ أنصارى الطَّواغيًت كأعواهنى  فىمىعٌت ذلكى ، اهللً 

كىو "إفَّ"  –فإفَّ ىذا اٟترؼى  ؤمنينى()كاتػَّقيوا اهللى إٍف كينتيم مي الشيخ رًٛتو اهللي تعاذل: )فتىأمٍَّل قولو تعاذل: 
ا ، كمىعناه: أفَّ مىٍن اٗتَّىذىم أكلياءى فليسى ٔتيؤمنو(  –الشىرطيَّة  الدرر ]تىقتىضي نفيى شرًطها إذا انتفىى جوأّي
 .[ِٖٖ /ٖالسنية: 
o  :اأكلياءى كلكنَّ كثيرن )كلو كانوا ييؤمنوفى باهلًل كالنَّبيّْ كما أينًزؿى إليًو مىا اتَّخىذيكىيم قوليوي تعاذل 

ق إذا كيجدى ، [ُٖا١تائدة: ] ًمنهم فاسقوفى( ٍى ٌٍ ٍن تىقتىضي أٌف ٍن شىرطيَّةن ٍن لةن : )فىذىكىرى ٚتي قاؿى شيخي اإلسبلـً
شركطً 

ى
ىشريكطي ْترًؼ "لو" الَّيت تىقتىضي مىعى انتفاًء الشَّرًط انتفاًء ا١ت

: ، الشَّرطي كيجدى ا١ت )كلو كانوا فقاؿى
اذىىم أكلياءى  لنَّبيّْ كمىا أينزؿى إليًو مىا اتَّخىذيكىم أكلياءى(ييؤمنوفى باهلًل كا ىذكيورى ينفي اٗتّْ

فىدؿَّ على أفَّ اإلٯتافى ا١ت
اذيىيم أكلياءى ُب القلًب( ، كييضادَّه تمعي اإلٯتافي كاٗتّْ كمىوضعي اإلسًتدالًؿ ، [ُٕ/٣ٕتموع الفتاكل: ]كال ٬تى

ذيكا الطَّواغيتى يًت كأعواهنى أفَّ أنصارى الطَّواغ ًمٍن ىذًه اآليةً  م لو كانوا ييؤمنوفى باهلًل كالنَّيبّْ كالقرآًف ما اٗتَّ
اذي ، أكلياءى  تمعي اإلٯتافي كاٗتّْ ؤمنُتى يىنفي عنهيمي اإلٯتافى إذ ال ٬تى

ي
اذيىيم للطَّواغيًت أكلياءى ًمٍن ديكًف ا١ت فاٗتّْ

 ُب قلًب ميؤمنو.واغيًت أكلياءى الطَّ 
o  :فريكا بعضيهيم أكلياءي بعضو إالَّ تفعىليوهي تىكيٍن ًفتنةه في األرًض كفساده  لذينى كى )كاقوليوي تعاذل
م ًمنهم كىيم ، [ّٕاألنفاؿ: ] كبيره( تًَّخذينى للكيفَّاًر أكلياءى أهنَّ

ي
كىًذًه اآليةي ًمٍن أصرًح األدلًَّة على أفَّ ا١ت

(:)بىعضيهم أكليًمثليهم ُب الكيفًر سواءن بسواءو كلذلكى قاؿى  مىا داميوا  فأنصاري الطَّاغوًت كأعوانيوي ، اءي بعضو
بعضو فقىطىعى كاليتىهم عًن  أكلياءى  محيثي جىعلى اهللي الكيفَّارى بعضىهي ، ييوالوفى الطَّواغيتى فػىهيم ًمثليهم ُب الكيفرً 

ؤمنُتى 
ي
عبد اللطيف بن عبد  قاؿى الشَّيخي ، )إالَّ تىفعليوه تىكيٍن ًفتنةه في األرًض كفساده كبيره(كقوليوي: ، ا١ت

كالفسادي الكبَتي ىىوى انًتثاري ًعقد التَّوحيًد كاإلسبلـً ، الرٛتن بن حسن آؿ الشَّيخ: )كىًل الفتنةي إالَّ الشرؾي 
و القرآفي   .[ِّٔ /ٖالدرر السنية: ]ًمٍن األحكاـً كالنّْظاـ(  كقىٍطعي مىا أحكىمى

o  :م ًمٍن بىعًد مىا تىبيَّنى لهيمي الهيدل الشَّيطافي سوَّؿى لهم )إفَّ الذينى ارتدُّكا على أدبارًىً قوليوي تعاذل
كأٍملىى لهم * ذلكى بأنَّهم قالوا للذينى كرًىيوا مىا نزَّؿى اهللي سنيًطيعيكيم في بعًض األمًر كاهللي يىعلمي 

رتدَّينى قالوا ، [ِٔ، ٤ِٓتمَّد: ] إسرىارىىم(
ي
للكافرينى الذينى كىرًىيوا كمىوًضعي اإلستدالًؿ ُب ىًذًه اآليًة أفَّ ا١ت

فإذا كانوا قد أطاعيوىم ُب بعًض األمًر صاركا بو ميرتدَّينى مع ، )سنيًطيعيكيم في بعًض األمًر(، مىا نزَّؿى اهللي 
م دل ييطيعيوىم ُب كلّْ األمرً  م كسانىدىىم ككطَّد ، أهنَّ فكيفى ٔتىٍن أطاعىهم ُب كلّْ أمورًًىم بٍل كناصرىىم كعاكهنى

ٍن ، ٛتىىى دىكلتهمميلكىهم ك   .افمىن كافى ىذا حاليوي فًمن باًب أكذلى أٍف يكوفى ميرتدَّ
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 o  :يا أيُّها الذينى آمنوا إٍف تيطيعيوا الذينى كفركا يىردُّككم على أعقاًبكم فتنقىًلبيوا قوليوي تعاذل(
ؤمنُتى فأخبػىرى تعاذل، [َُٓ، ُْٗآؿ عمراف: ] بًل اهللي موالكيم كىىوى خيري النَّاصرين(، خاسرينى 

ي
 أفَّ ا١ت

م يػىوىدُّكفى أٍف يىكفيركا ليكيونوا ُب الكيفًر سواء كلذلكى دل ييرخص ، إٍف أطاعيوا الكافرينى رىدُّكىم عن ديًنهم ألهنَّ
 كُب اآليًة دليله على أفَّ طاعةى ، ٍب أخبػىرى أنَّو ىىوى سبيحانو مىوالىم كناًصرىم كىىوى خَتي النَّاصرينى  .ُب طاعًتهم

 .)يىردُّككيم على أعقاًبكم(ردَّةه عن ديًن اإلسبلـً لقولًًو:  ً الكافرينى 
o  :ألٍم تػىرى إلى الذينى نافىقوا يىقولوفى إلخوانًًهمي الذينى كفركا ًمٍن أىًل الكتاًب لئٍن قوليوي تعاذل(

 شهدي إنَّهم لكاذبوف(كإٍف قيوتًلتيم لنىنصيرنَّكيم كاهللي يى  اأبدن  اٍخريجىنَّ معكم كال نيطيعي فيكم أحدن خرجتيم لنى أي 
م كعىديكىيم ًسرِّ ، [َُاٟتشر: ] نافقُتى إخوافي الكيفَّاًر ألهنَّ

ي
با٠تركًج معهم إذا قىاتلوا  افأفادت ىًذًه اآليةي أفَّ ا١ت

سلمُتى كال ييطيعوفى أحدن 
ي
م ُب القتاًؿ كاٟتربً  اسواىيم أبدن  ً اا١ت ا كافى ، كىسينصيركهنى فإذا كافى كلُّ ذلكى إ٪تَّ

ٍن  همُّ أ، كاستىمىاتى عليو افكيفى ٔتىٍن أظهرى ذلكى ًصدقن ، اككيفرن  اكىعىدَّهي اهللي نًفاقن  اًسرَّ
ي
فَّ أعوافى الطَّواغيًت كا١ت

م ييقاتًلوفى ُب سبيًل أكلياًء الشَّيطاًف ًعياذن كأنصارىىي  اره ألهنَّ ٍى ٌٍ  باهلًل ًمٍن ذلك. ام كيٌف
o  :فػىتىمىسَّكيمي النَّاري كمىا لكم ًمن ديكًف اهلًل ًمن أكلياءى  )كال تىركىنيوا إلى الذينى ظىلىمواقوليوي تعاذل

رَّدي الريكوًف إذل الذينى ظىلموا قد جاءى فيًو ىذا الوعيًد الٌشديدً ، [ُُّىود: ] ثيمَّ ال تينصىركف( ، فإذا كافى ٣تي
نةً  داىى

ي
م فكيفى ٔتىٍن اتػَّبىعهم على كيًفرًىم ، مع أفَّ الريكوفى قد يكوفي ًمن نوًع ا١ت رضيى بأعما٢ًتم أك عاكهنى أك ى

ـى رًاضين ، كأحبَّهم كنىصىرىم )كمىا ٌٍب تأمَّل قولىو تعاذل: ، بأعما٢تًًم افواهلًل إنَّو سىيكوفي ًمثلىهم ُب الكيًفر مادا
اهللي  طىعى ذل الظَّا١تُتى كاستعافى ًّٔم قى فإذا كافى مىٍن مىاؿى إ، لكيم ًمن ديكًف اهلًل ًمن أكلياءى ثيمَّ ال تينصركف(

م كأنصًار الطَّواغيًت كأعواهًنم.، لو اكياليىتو عنو كدل يىكٍن ناصرن   فكيفى ٔتىٍن تىواٌلىم كأعاهنى
o  :ًمنى الذينى أيكتيوا الكتابى يىردُّككيم بعدى  ا)يا أيُّها الذينى آمنوا إٍف تيًطيعيوا فريقن قوليوي تعاذل

كيم آياتي اهلًل كًفيكيم رسوليوي كمىٍن يىعتىصم باهلًل فقٍد ككيفى تىكفركفى كأنتيم تيتلىى عىلي، إيماًنكم كافرينى 
ؤمنُتى إٍف أطىاعيوا ، [َُُ، ََُآؿ عمراف: ] ىيدمى إلى صراطو ميستقيم(

ي
فأخربى سيبحانىو كتعاذل أفَّ ا١ت

م كيفى يىكفركفى بعدى أٍف ىىداىيم لئلٯتاًف كًفيهم، أىلى الكتاًب رىدُّكىم عن ديًنهم ى أهنَّ رسوؿي اهلًل صلَّى  ٍبيَّ بُتَّ
: ، اهللي عليًو كسلَّم يىتليوا عليهم آياتًو فأفادت ، )كمىٍن يىعتىصم باهلًل فقٍد ىيدمى إلى صراطو ميستقيم(ٍبيَّ قاؿى

ـي باهلًل كطاعةي الكافرين مؤمنو اإلعتصا ًطيعُتى للكافرينى دٍل يىعتىصميوا باهلًل إٍذ ال يىستىقيمي ُب قلًب ي
ي
، اآليةي أفَّ ا١ت

صارل ك٤تى  ٍى ٌٍ ـى الطَّواغيتى أطىاعيوا أكلياءىىم ًمنى اليىهود كالٌن لُّ اإلستدالًؿ ًمٍن ىًذًه اآليًة أفَّ اٟتيكَّا
ًطيعُتى ، فطىاعىتػيهيم لليىهوًد كالنَّصارلً ردَّةه ظىاىرةه عن ديًن اإلسبلـً ، كباألخصّْ األمريكاف

ي
كمىٍن أطاًع ا١ت

 ُب طاعًة الكافرينى. اًكهم ٚتيعن كالنَّصارل كافى مثلىهم إلشًتا  لليىهودً 
  -: السنة:اثانين 



 

 

 (ُٕ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

   ٍن عتي عليَّ : ٝتى ين عيبيد بن أيب رافعو قاؿى : أخربى :  اعًن حسًن بن ٤تمد قاؿى رضيى اهللي عنو يقوؿي
: إنطىًلقوا حتَّى تىأتيوا، )رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم أنىا كالزُّبيري كالًمقدادي بن األسودً بىعثٍت:   قاؿى

حتَّى انتىهينا إلى ، كمىعىها كتابه فىخيذيكه ًمنها. فانطىلقنا تعادل بنا الخيلي ، ركضة خاخو فإفَّ بها ظيعينة
فقيلنا لتيًخرًجنَّ ، فقالٍت مامىعيى ًمن كتابو ، فإذا نىحني بالظعينة فقلنا: أًخرجي الكتابى ، الركضةً 

فأتىينا بو رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليًو كسلَّم فإذا  ،فأخرىجىتيو ًمن عقاصها، الكتابى أك لنيلقينَّا الثيابى 
ييخًبريىم ببعًض أمًر رسوًؿ اهلًل ، فيو: ًمٍن حاطًب بن أبي بىلتىعةى إلى أنياسو ًمن الميشركينى ًمٍن أىًل مكَّة

: يا ر  سوؿى اهلًل ال صلَّى اهللي عليو كسلَّم فقاؿى رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم: يا حاطبي مىاىذا؟ قاؿى
ٍن معكى ًمٍن الميهاجرينى ككافى مى ، كلم أكٍنً مٍن أنفسها، في قريش املصقن  اإنّْي كينتي إمرن ، تىعجىل عىليَّ 

فأحبىبتي إذ فاتىني ذلكى ًمنى النَّسًب فيهم أٍف ، يىحميوفى بها أىلًيًهم كأمواًلهم، رابات بمكَّةلهم قى 
خذى عندىم يىدن  ادن  اكمىا فعلتي كيفرن ، يحموفى بها قىرابتي اأٌتٌّ ، بالكيفًر بعدى اإلسبلـ اكال ًرضن ، اكال ارتدى

: إنَّو ، فقاؿى رسوؿي اهلًل: لقٍد صدىقكم. قاؿى عيمر: يا رسوؿ اهلل دىعني أضرٍب عينقى ىذا المينافق قاؿى
؛ اعً  اقٍد شىًهدى بدرن  ملوا ما ًشئتم فقٍد كما ييدريكى لىعلَّ اهللى أٍف يكوفى قٍد إطَّلعى على أىًل بدرو فقاؿى
كًقصَّةى حاطًب بن أيب بىلتىعةى رضي اهلل عنو تىدؿُّ على أفَّ ميناصرةى الكيفَّاًر ، [ركاه البخارم] غىفرتي لكم(

يًن؛ هم كميظاىرهتى كميعاكنتى  سلمُتى كيفره كرًدَّةه عىًن الدّْ
ي
ي ذلكى ًمٍن كجيوهو:م على ا١ت  كيىتبُتَّ

ادن  اعلتي كيفرن )كمىا فى عنو: قوؿي حاطبو رضيى اهللي  األكَّؿ: ( اكالً رضن  اكال ارتًدى ، بالكيفًر بعدى اإلسبلـً
، صلَّى اهللي عليو كسلَّم(، )كاهلًل مىا بيى أٍف ال أكوفى ميؤمننا باهلًل كرسوًلوً قاؿ:  كُبً ركايةو عند البيخارم

:  اكُبً ركايةو عنده أيضن  كُبً ركايةو عنده ، بالكيفًر بعدى اإلسبلـ( اعنً ديني كالً رضن  ا)كلٍم أفعىليوي ارتًدادن قاؿى
:  اأيضن  ادن  ا)كمىا فىعلتي ذلكى كيفرن قاؿى حاطبي :  اكُبً ركايةو عنده أيضن ، عنً ديني( اكال ارتًدى )مىا بيى قاؿى

(، أال أكوفى ميؤمننا باهلًل كرسوًلوً  :  اكُبً ركايةو عنده أيضن ، كمىا غيَّرتي كال بدَّلتي ماليى  )يا رسوؿى اهللً قاؿى
يقرَّر عند الصَّحابًة رضيى اهللي عنهم كًمنهم حاطبي ، باهلًل كرسوًلًو( اأٍف ال أكوفى ميؤمنن 

فهذا يديؿُّ على أفَّ ا١ت
سلمُتى ٢تم ميعاكنةى الكيفَّاًر كالتَّجسيسى ٢تم كإفشاءى  رضيى اهللي عنو أفَّ 

ي
م على كميظاىرهتى  مكميناصرهتى ، أسراًر ا١ت

سلمُتى أنَّوً ردَّ 
ي
 ةه عن ديًن اإلسبلـً ككيفره باهلًل كرسولًًو.ا١ت

، دىعني أضربي عينقى ىذا المينافًق(، )يا رسوؿى اهللً قوؿي عمر بن ا٠تطَّاب رضيى اهللي عنو:  الثَّاني:
)يا رسوؿى اهلًل قٍد خافى اهللى كُبً ركايةو قاؿى عمر: ، كفيً ركايةو )دىعني أضربي عينقىو فإنَّو قٍد نىافق(

: ، كالميؤمنينى فدعني فؤلٍضًرٍب عينػيقىو...(كرسولىو  )إنَّو قٍد خافى اهللى كالميؤمنينى فدعني ٍبيَّ قاؿى
: ، فؤلٍضرٍب عينػيقىو( فدعني ، )إنَّو قٍد خافى اهللى كرسولىو كالميؤمنينى كُبً ركايةو أفَّ عمر بن ا٠تطَّاب قاؿى
دعني فأضربي ، خافى اهللى كرسولىو كالميؤمنينى  )يا رسوؿى اهلًل قدٍ كُبً ركايةو قاؿى عمر: ، فأضربي عينيقو(
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تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

: ، عينقو...(  ، دعني فؤلضرٍب عينيقو(، )يا رسوؿى اهلًل قٍد خافى اهللى كرسولىو كالميؤمنينى ٍبيَّ عادى عمر فقاؿى
يقرَّر عندى عمر بن ا٠تطَّاب رضيى اهللي عنو أفَّ ميظاىرةى الكي 

سلمُتى كميعاكنفقٍد كافى ا١ت
ي
تىهم فَّاًر على ا١ت

٢تم نفاؽه ككيفره ًكردَّةه عن ديًن اإلسبلـً كخيانةه هلًل كلرسوًلو كللميؤمنُتى كذلكى ظاىره ًمن قوًؿ  كالتَّجسيسى 
 عمر بن ا٠تطَّاب رضي اهلل عنو فليسى فيًو خىفاء.

ـي إنكاًر رسوًؿ اهلًل صلَّى الثَّالث: ا ذىكرى لو، و ىذااهللي عليًو كسلَّم على عمر قولي  عد ًصدؽى مىا  كإ٪تّْ
: ، )لقٍد صدىقىكم(كلذلكى قاؿى رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليًو كسلَّم: ، اعتذرى بًو حاطب )صىدىؽى كُبً ركايةو قاؿى

: ، (اال تػىقيولوا لو إالَّ خيرن  صلَّى اهللي عليًو  يُّ بً )فصدَّقىو النَّ كُبً ركايةو: ، )إنَّو قد صىدقىكم(كُبً ركايةو قاؿى
 . كسلَّم(

إال أف النيب صلي  اكإف كاف ظاىره كفرن  حقيقة فعل حاطب معصية ككبَتة من الكبائر أفَّ  الرابع:
ادن  ا)كمىا فعلتي ذلكى كيفرن : اهلل عليو كسلم علم سريرتو بالوحي كلذلك صدقو ُب قولو عن  اكال ارتًدى

ميوف ّٔا قيرابًتو ايشو يىدن بأنَّو مىا فىعلى فٍعلىتو تلكى إالَّ لًيتَّخذى عندى قر  اكعلَّلى ذلكى أيضن ، ديني( كمع أفَّ ، ٭تى
كلذلكى قاؿى اٟتافظي ، انتىفى عنو الكيفر ١تَّا كافى ميتأكّْالن  اإالَّ أفَّ حاطبن ، ذلكى ليسى بعذرو ٟتاطبو كال لغَته

ضىرىرى فيًو( فإنَّو صىنعى ذلكى ميتأكّْالن ، )كعيذري حاطبى مىا ذىكىرهابن حجر:   ص :ٖفتح البارم: ] أٍف ال ى
ّْٔ]. 

من أف  اأنو استثٌت حاطبن  ؛قاؿ أبو ٤تمد ا١تقدسي: )كإ٪تا الذم قالو الرسوؿ عليو الصبلة ك السبلـ
باطبلعو من طريق الوحي على سريرتو كأنو دل يفعلو نصرة للمشركُت  ..يكوف قد كفر ُب ىذه اٟتادثة

فقاؿ صلى اهلل عليو  (ارتدادن كال ا اما فعلتو كفرن )كذلك بعد مقالة حاطب ، كمظاىرة ٢تم على ا١توحدين
كما يدريك لعل اهلل اطلع على اىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد ) :كقاؿ .(.)قد صدقكم :كسلم

فهذا الصحايب البدرم قد استثناه النيب صلى اهلل عليو كسلم كزكاه كشهد بصدؽ سريرتو  (غفرت لكم
بل كاف ، صرة كمظاىرة للمشركُت على ا١تسلمُتأم دل يكن فعلو ن اكباطنو كأنو دل يفعل ذلك ردةن أككفرن 

كبَتة   ؛إفشاؤه لسر رسوؿ اهلل مع تأكلو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منصور مؤيد ال ٤تالة من اهلل
  .[ُّ، ُِالشهاب الثاقب ص ].( .امن كبائر الذنوب اغتفرت مع كونو بدرين 

:  قاؿى ابن حجر: )كعندى الطَّربمي ًمن طىريقً  الخامس: أليسى اٟتارًث عن عليٍّ ُب ىذًه الًقصًَّة فقاؿى
: بػىلىىاقٍد شىهدى بدرن  فهذا يىديؿُّ ، [ّْٔ/ٖفتح البارم: ]( اىرى أعدائكى عليكى كلكنَّو نىكث كظى ، ؟ قاؿى

م كميعاكنتى  على أفَّ  سلمُتى نىكثه للعهًد ًكردَّةه ظىاىرةه ككيفره صي ميظاىرةى الكيفَّاًر كميناصرهتى
ي
 راح.هم على ا١ت

رضي اهلل عنو مىع أنَّو نىصىرى رسوؿى اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم بنػىٍفًسًو كمىاًلًو كخىرجى  اأفَّ حىاطبن  السادس:
ٍن  شاًىدى كيلَّها امىعىو غىازمى

ى
ٍن ، ُب غىزكاتًًو كشىًهدى مىع رسوًؿ اهلًل صلَّى اهللي عليًو كسلَّم ا١ت ً ٦تٍَّن شىًهدى بىدرى  اككافى



 

 

 (ُٗ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

ق قٍد خافى اهللى كرسولىوى كالميؤمنينى(قٍد قاؿى فيًو عمر رضي اهلل عنو: ، كاٟتيديبَّية  ّى ٌّ كىعدَّ ًفٍعلىو ذاؾى ، )إٌف
ٍن  سلمُتى  اميظاىرةن للميشركُتى كٕتىىسيسى

ي
 كأفَّ ، ولظنّْو أفَّ اهللى نىاًصري رسولً  مىع أنَّو مىا فػىعىلى ذلكى إالَّ ، على ا١ت

ا رىكىل ًقصىتىو إبن اهلًل  إخبارىه لقريشو بتىجًهيز رسوؿً  صلَّى اهللي عليو كسلَّم إليهم ال يىضرُّ اهللى كال رسولىو كىمى
 : ؟ )يا حاطبي مىا دعاؾى إلى مىا صى مىردىكيو ًمٍن حديًث إبن عبَّاسو فىذىكىرى مىعٌت حديًث عليٍّ كفيًو فقاؿى نعتى

م فيًهًم فكىتىبتي ًكتابن  ًّ : يا رسوؿى اهلًل كافى أىًل بن شىاىُت اكرىكل ، كال رسولىو( اهللى  ال يىضيرُّ  افقاؿى
 : ايني كٝتىىويو ًمن طىريًق الزيىرًمّْ عن عيركة عن عبد الرٛتن بن حاطب بن أيب بىلتىعة قاؿى كالبىاريكدم كالطَّربى

ّن  للزُّبيًر ككافى ًمن أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلَّى اهللي عليو  ا)كحاطبي رجله ًمٍن أىًل اليىمًن ككافى حىليفى
ككافى بػىنيوهي كإخوىتيوي بمكَّة فكىتىبى حاطبي ًمنى المدينًة إلى ًكباًر قريشو يىنصىحي  اكقٍد شىهدى بدرن  كسلَّم

: ، لهم فيًو...( حاطبي )كاهلًل مىا ارتىبتي في اهلًل مينذي فىذىكىرى اٟتديثى ٨تىىوى حديًث عليٍّ كُب آخرًًه فقاؿ ى
ّن  اأسلىمتي كلكنَّني كينتي إمرن  كزادى ُب آخرًًه: )فأنزىؿى اهللي ، ة بىنوفى إخوةن... الحديث(كلٍي بمكَّ  اغريبى

بن اكرىكاهي ، [ْ – ُا١تمتحنة: ] ()يا أيُّها الذينى آمنوا ال تػىتًَّخذيكا عىديكم كعىديككم أكلياءى...تعاذل: 
اإلصابة ] ومٍّ بن عمر بإسنادو قابن شىاىُت ًمن حديًث اكرىكاهي ، مىردىكيو ًمن حديًث أنسو كفيو نيزكؿي اآليةً 

ؤمنُتى كييناصري الطَّواغيتى كييعينىهم على   الكيفَّارى كييعادميىتوذلَّ  فكيفى ٔتىنٍ ، [ََّ/ُُب ٘تييز الصحابة: 
ي
ا١ت

جاىدينى 
ي
ظاىرًة األمريىكافى كىيىستعمىلو ، حرًب ا١ت

ي
سلمُتى كباألخصّْ على اٟتركاًت  الطَّاغوتي ١ت

ي
على ا١ت

 و ىكذا فىهوى أكذلى بإنزاًؿ حيكًم اًلردًَّة كالًنفاًؽ عليًو.فمىٍن كافى حىالي ، اإلسبلميَّةً 
ظاىرًة ُب شيءو فقٍد  السابع:

ي
شركُتى دٍل يىكٍن ًمٍن ا١ت

ي
إفَّ لفظى الكتاًب الذم بىعثىو حاطبي لنفرو ًمنى ا١ت

ي بن سبلـ" أفَّ لفظى الكتاًب:  غازم كىىىوى ُب "تىفًسَت ٭تى
ى
يا مىعشرى قريشو فإفَّ )أمَّا بعدي ذىكىرى بعضي أىًل ا١ت

فواهلًل لو جىاىءكم كىحدىه ، يىسيري كالسَّيلً ، رسوؿى اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم جىاءىكم ًبجيشو كاللَّيل
ه ح البارم: فت]كىذا حىكاهي السيهيليّْ ،  فانظيركا ألنفيًسكم كالسَّبلـ(، لنىصىرىهي اهللي كأنجىزى لىو كٍعدى

سلمُتى رسالًة  ً فمىضميوفي ، [ُِٓ/ٕ
ي
ظاىرةي للميشركُتى على ا١ت

ي
كليسى فيًو مىا يىديؿُّ ، حاطبو ال ييفهىمي ًمنو ا١ت

س
ي
م على ا١ت كىفَّرىىا اهللي لىو ًبسبًب شيهوًدًه ،  غايػىتيو أٍف يكوفى مىعصيةن ، لمُتى على أنَّو نىاصىرى الكيفَّارى كعاكهنى

 .ابىدرن 
اًطبن  الثامن: ٍى حى ٌٍ ٍن ك  ادٍل يىفعٍل ذلكى نًفاقن  اإٌف سلمُتى  اال ٕتىىسيسى

ي
ا فػىعىلىو ، للكيفَّاًر على ا١ت بىٍل إ٪تَّ

ٍن ، صانىعةن ليكوفى لىو عندىىيم يىده مي  اًطبن ، ُب اإلسبلـً  اكىذا الًفعلي كإٍف كافى ْتىدّْ ذىاتًو يػيعىدُّ كيفرى ظىنَّ  اإالَّ أفَّ حى
: ، أنَّو ليسى ًمٍن ًجٍنًس الكيفر ككافى ًلي بىينى أظهيرًىم كىلىده كىأىله )فىفيً ركايًة ابن إسحاؽ أنَّو قاؿى

ٍن  فىصىانىعتػيهيم عليو... كىتىبى إذل سيهيًل إبن عىٍمرك كصىفواف بن   اكرىكل الواقدمُّ ًبسنىدو لىوي ميرسله أفَّ حىاًطبى
كقٍد ، كيمأفَّ رسوؿى اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم أذَّفى في النَّاًس بالغزك كال أرىاهي ييريدي غىيرى أمٌية كًعكرمة؛ 
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ؿى رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليو كلذلكى قى ، [ُِٓ/ٕفتح البارم: ] أحبىبتي أٍف يكوفى ًليى ًعندىكيم يىٌد(  ًٍ ًب
 ُب عيٍذرًًه الذم اعتىذىرى بو. ا٦تَّا يىديؿُّ على أنَّو كافى صىاًدقن ، كسلَّم عيذرىهي 
  : النَّبيى صلَّى اهللي عليو كسلَّم كىىيوى  )أتيتي عٍن جىريًر بن عبد اهلل البىجليُّ رضي اهلل عنو قاؿى

: يا رسوؿى اهلًل أيبسيٍط يىدؾى أيبايًعكى كاشتىًرٍط عىلىيَّ فأنتى أعلم : أيبايعيكى على أٍف تىعبدى ، يػيبىايىعي فقيلتي قاؿى
، كالنسائي، دركاه أٛت] كتػيفىارؽى الميشركينى(، كتيناًصحى الميسلمينى ، كتيؤدّْم الزكاةى ، كتيقيمى الصَّبلةى ، اهللى 

فأفادى اٟتديثي كجوبى ميفارقًة ، [(ّٔٔكصحَّحىو األلبىاين ُب السَّلسلة الصَّحيحىة )برقم ، كالبيهقي
شركُتى 

ي
كميظاىرةي ، كأفَّ ذلكى ٦تَّا اشتػىرىطىوي رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم عليهم عندى ميبايىعًتًهم لىو، ا١ت

شركُتى كميعاكنتػيهيم بأمّْ 
ي
عاكنًة ال ٭تيىقّْق ذلكى الشَّرط. ا١ت

ي
 نوعو ًمٍن أنواًع ا١ت

  : ه قاؿى ز بن حكيم عن أبيو عن جىدّْ ؛ يا نىبيى اهلًل مىا أتىيتيكى حتَّى حىلىفتي أكثرى كعن ّٔى )قيلتي
ّن  اكإنّْي كينتي إمرن ، كال آتيى ًدينىكٍ ، أالَّ آتًيكى  -ألصىاًبع يىديًًو  -ًمٍن عىدًدًىنّْ  إالَّ مىا  اال أٍعٍقلي شىيئى

: باإلسبلـً ، علَّمىني اهللي كرسوليوي  ا بػىعىثىكى ربيكى إلينىا؟ قاؿى : ، كإنّْي أسأليكى ًبوجًو اهلًل عىزَّ كىجىلَّ ًبمى قاؿى
؛ أٍسلمتي كىجهىيى إلى اهلًل عىزَّ كىجىلَّ كتىخلَّيتى  : أٍف تقوؿى ؟ قاؿى : كىمىا آياتي اإلسبلـً كتيقيمي ، قيلتي

ال يىقبىلي اهللي عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن ، أخواف نصيراف، كيلُّ ميسلمو على ميسلمو ميحىرَّـ،  م الزكاةى كتيؤدّْ ، الصَّبلةى 
، كاٟتاكم، كالنسائي، ركاه أٛتد]أك ييفارؽي الميشركينى إلى الميسلمينى(  ميشرؾو بعدى مىا أسلىمى عىمبلن 
لي اإلستدالًؿ بًًو ، [(ٗٗ: ّٗٔ: ُ)حيحىة سَّنو األلبىايني ُب السلسلة الصَّ كصحَّحىو ككافػىقىو الذَّىيبي كحى  ك٤تى

ٍن دٍل فىدىؿَّ على أفَّ مى ، أك ييفارؽي الميشركينى( )ال يىقبلي اهللي عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن ميشرؾو بىعدى مىا أسلمى عىمبلن قوليوي: 
شركُتى ال يى 

ي
شركُتى إذل إٯتانًًو ىي  كأفَّ الشَّرطى ُبً صحَّة، بىعدى إسبلمو قبىلي اهللي ًمنو عىمبلن ييفارٍؽ ا١ت

ي
وى ميفارقةي ا١ت

سلمُتى 
ي
قّْقي ذلكى األصلى العظيم.م كميناصرتػيهي هي كميظاىرةي الكيفَّاًر كميعاكنتػي ، ا١ت  م بالقوًؿ كالفعًل ال ٭تي

  :أفَّ رسوؿى اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم بػىعىثى سىريَّةن إلى عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنو(
فبػىلىغى النَّبي صلَّى اهللي عليو كسلَّم فأمىرى لىهم ، ناسه بالسُّجيوًد فأسرىعى فيهم القتلى  خىثعىم فاعتىصمى 

: أنىا بىرمءه ًمٍن كيلّْ ميسلًم ييقيمي بىينى أٍظهيًر الميشركينى  قالوا: يا رسوؿى اهلًل كىًلمى؟ ، بنًصًف العىقًل كقاؿى
: ال تػىرىايىا نىارىاىيما(  شركُتى ، [كإسناده صحيح، داكد كأبو، ركاه الًتمذم]قاؿى

ي
قيمي بُتى أٍظهيًر ا١ت

ي
فإذا كافى ا١ت

سلمُت.
ي
 قٍد بىرمءى ًمنوي رسوؿي اهلًل صلَّى اهللي عليو كسلَّم فكيفى ٔتىٍن ظاىىرىىيم كعىاكنػىهيم كنىاصىرىىيم على ا١ت

 "مذمي ُب "السُّنًن" ُب "كتاًب السَّْت ـي الًتّْ ؛ مىا جىاءى ُب، كقاؿى اإلما قاـً بُتى أٍظهيًر "بابي
ي
 كراىيًة ا١ت

شركُتى" ]
ي
: ، [: )كىرىكل ٝتىيرىةي بن جينديبُّّ: َُٓٔ: ْا١ت ال عىًن النَّيبّْ صلَّى اهللي عليو كسلَّم قاؿى

اًمعيوىم ٍن سىا ، تيسىاًكنيوا الميشركينى كال تيجى ً مثلي فىمى نىهم أك فإذا كافى مىٍن سىاك، هم(كىنىهم أك جىامىعىهم فػىهيوى
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ً مثلى  إختلطى   م كظىاىىرىىم على ، همًّٔم صىارى فىًمٍن باًب أكذلى أٍف يىصَتىً مثلىهم ُب الكيفًر مىٍن ناصىرىىم كعىاكهنى
سلمُتى أك ٕتىىسَّسى ٢تىم.

ي
 ا١ت

 -: اإلجماع:اثالثن 
سلمُتى فى قٍد ذى 

ي
:كىرى بعضي أىًل العلًم اإلٚتاعى على كيفًر مىٍن تىوذلَّ الكيفَّارى كظىاىىرىىم على ا١ت  ًمٍن ذلكى

  "حلَّى باآلثار
ي
ـي ابني حـز رًٛتو اهللي تعاذل ُب "ا١ت مىا نىصُّوي: )صىحَّ أفَّ  [ُّٖ :ُُ]مىا قىالىوي اإلما

لًة الكيفَّارً إ٪تَّىا ىي ، )كىمىٍن يػىتىولَّهيم ًمٍنكيم فإنَّو ًمٍنهم(قولىوي تعاذل:  كىذا حقه ، وى على ظىاًىرًًه بأنَّو كافره ًمٍن ٚتي
تلً  سلمُتى(. في فيو اثنافً ال ٮتى

ي
 ًمٍن ا١ت

  كقاؿى الشَّيخي عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن آؿ الشَّيخ رًٛتو اهللي تعاذل بعدى أٍف تىكلَّمى على
م أك جىرَّىم على ببلًد أىًل اإلسبلـً  أك ، أك أثٌتى عليهم، كيجيوًب ميعاداًة الكافرينى: )... فكيفى ٔتىٍن أعىاهنى

فإفَّ ىذاً ردَّةه ، كاختارى ًديىارىىم كىمىسىاًكنىهم كىكاليػىتىهم كأحبَّ ظيهورىىم، على أىًل اإلسبلـً  فىضَّلىهم بالعدؿً 
عىمىليو كىىىوى في اآلخرًة ًمنى  ٍن يىكفير باإليماًف فقٍد حىًبطى )كىمى قاؿى اهللي تعاذل: ، صرى٭تةه باإلتّْفاؽ

 .[ِّٔ :ٖالدُّرري السينيَّة: ]( الخاسرين(
 .[بتصرؼ ُِ – ُُلعبد الرٛتن األمُت: ص  ؤلؤ كالياقوتنثر الل]

كاألنصار؛ فهو كاجب ، أما حكم قتاؿ ىؤالء األعواف، ىذا بالنسبة ٟتكم التكفَت تنبيو مهم:
 كالمرتدين ، كالمنافقين، الكافرينإذا قاتلوا المسلمين مع 

 .[ٕٖٗ/ِدعوة ا١تقاكمة اإلسبلمية العا١تية أليب مصعب السورم: ]
 -أنصار الطواغيت: أك، الطواغيت كأبناء، حكم زكجات عشرة: لة الثانيةالمسأ

مرتدات كافرات حكمهنَّ  فهنَّ ، كيوافقنهم على ذلك، الزكجات إذا كنَّ يعلمنى حاؿ أزكاجهنَّ  -ُ
 حكم أزكاجهن.

فهنَّ مسلمات ، أك ميكرىات ال ٯتكنهنَّ ا٠تبلص، الزكجات إذا كنَّ جاىبلت ْتاؿ أزكاجهنَّ  -ِ
 أك إكراه.، من جهلو  نَّ عذرىنَّ الشرعي٢ت

 .ِ، ُينطبق عليهم بند ، مهاتكاأل، كاآلباء، عقبلء، ااألبناء إذا كانوا كبارن  -ّ
 لهم حالتاف: األبناء الصغار -ْ

 ـ يػىٍعليو كى ال يػيٍعلىى عىليو.ف اإلسبلإذا كيلدكا قبل ردة الوالدين فيحكم عليهم باإلسبلـ أل: أكالن 
قاؿ ، كيكوف حكمهم ىو الردة، لدكا بعد ردة الوالدين فيحكم عليهم بالتبعية للوالدينإذا كي : اثانين 

)فأما أكالد ا١ترتدين فاف كانوا كلدكا قبل الردة فاهنم ٤تكـو باسبلمهم تبعا  :رٛتة اهلل اإلماـ ا١توفق عليو
ُب الكفر فبل ٬توز  آلبائهم كال يتبعوهنم ُب الردة ألف االسبلـ يعلو كقد تبعوىم فيو فبل يتبعوهنم



 

 

 (ِِ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

إسًتقاقهم صغارا ألهنم مسلموف كال كبارا ألهنم إف ثبتوا على إسبلمهم بعد كفرىم فهم مسلموف كإف   
كأما من حدث بعد الردة فهو كفركا فهم مرتدكف حكمهم حكم آبائهم ُب االستتابة كٖترًن االسًتقاؽ 

و ليس ٔترتد نص عليو أٛتد كىو ظاىر  ك٬توز اسًتقاقو ألن محكـو بكفره ألنو كلد بين أبوين كافرين
اًر اٟتٍىٍربً ، كىًإذىا اٍرتىدَّ الزٍَّكجىافً ) :قىاؿى  :مىٍسأىلىةه )ا١تغٍت  انظر ُب] كبلـ ا٠ترقي كأيب بكر( قىا ًبدى دلٍى ٬تىًٍر ، كىٟتًى

انيوا قػىٍبلى الرّْدًَّة رًؽّّ  ًد٫ًتىا ٦تٍَّن كى  .[عىلىٍيًهمىا كىالى عىلىى أىحىدو ًمٍن أىٍكالى
 -حكم العمل عند طواغيت الحكم: عشرة: المسألة الثالثة

فليس كلو كفر كال كلو ، اٟتكم الشرعي ُب العمل ُب عمـو كظائف اٟتكومات الطاغوتية الكافرة 
 بل فيو تفصيل:، حراـ

 كاألمَتم، ككذا اٟترس الوطٍت، كعساكرىم، كشرطتهم، عبيد الياسق العصرم العمل ُب جيش ،
 ؛ كفر كردة.لوما شاكك ، ا١تلكيك 

 كفر كردة.،  ك٥تابراهتم، كجواسيسهم، الياسق أك مباحث عبيد، العمل ُب أمن الدكلة 
  األمَت ككالية أمورىم كتعريف، كىي القياـ بأمور اٞتماعة أك الطائفة من الناس –العرافة 

ى ُب مسم افيدخل إذن ، يدخل ٖتت مسٌماىا ككل ما - كذلك عن طريق العريف، أحوا٢تم كأمورىمب
، أعضاء آّالس البلدية... ك٨توىاكا١تختار كاحملافظ ك ،  العريف كثَت ٦تا يتواله الناس من كظائف كمناصب

 فهذه الوظائف ٤ترمة.
 كالعمل ُب ا١تؤسسات، كخزهنا، كاٞتمارؾ، كا١تكوس، كالغرامات، كا١تخالفات، جباية األمواؿ 

 فكل ىذه الوظائف ٤ترمة.، الربوية
  ككظيفة السفَت كفر ، ىذه الوظائف ٤ترمة، عند عبيد الياسق، أك رسوالن ، اسفَتن  أك، االعمل بريدن

 كردة.
 كفر كردة.،  كاحملاكم، كالقضاء، كاحملاماة، النيابة كالعمل ُب 
 كفر كردة.،  كالرب١تانات، كعضوية ٣تالس األمة، تورل منصب الوزارة 

 -:الحكومات قاعدة في كظائف
لغَت؛ أننا قد حٌرمنا ٚتيع الوظائف كالصناعات كدعونا إذل كلكي ال نيرمى من ًقبل ا - اكأخَتن 

أم العمل عند أىل  -نورد ما نقلو اٟتافظ ابن حجر: )كره أىل العلم ذلك  -البطالة... كما إذل ذلك 
أف ال كاآلخر: ، أف يكوف عملو فيما يحل للمسلم فعلوبشرطُت: أحد٫تا: ، إال لضركرة -الشرؾ 

أف ال يكوف في العمل إذالؿ : ثالثا اشرطن كأضاؼ غَته ، (لى المسلمينيعينو على ما يعود ضرره ع
لئبل ييفتن في  أف يكوف على عقيدة صحيحة: ارابعن  اكأضيف شرطن ، [ِْٓ :ْفتح البارم: ] للمسلم
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، كطغيانهم، كإعانة لهم على ظلمهم، أف ال يكوف العمل ذاتو فيو مواالة للطواغيت: اكخامسن ، دينو 
كفيو إعانة لهم على ، أف ال يكوف في العمل أك الوظيفة تقوية للباطل كأىلو: اكسادسن ، ككفرىم

)كتعاكنوا على البر كالتقول كال  كما ُب قولو تعاذل: لنهي الشارع عن ذلك، المنكر كاإلثم كالعدكاف
 فييستفاد ٦تا تقدـ أف كظائف اٟتكومات:، [ِا١تائدة: ] تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف(

فهذه ، كتواطؤ معهم عليها، كتشريعاهتم الباطلة، أك تثبيت لقوانينهم، وف فيو نصرةمنها ما يك -
 الوظائف كفر كردة.

 كمنها ما يكوف فيو معصية؛ فهو حراـ. -
من أف  اكإ٪تا قلنا بالكراىة خوفن ، كما دل يكن من ىذا كال ذاؾ؛ فبل نقوؿ فيو إال بالكراىة -

من أف ٭تصل نوع ألفة  اكخوفن ، ف ييطاكعهم ٔتا ٭تبوف كيهوكفيتسلطوا على ا١تسلم كٯتنعوه حقو إال أ
كشف ]ء كالرباء كاٟتب كالبغض ُب اهلل فتتميع قضية الوال، كمودة مع طوؿ ا٠تلطة بالكافر ك٣تالستو

، ُُّ، ُِٖ، ُِٕ، ُِٓ، ُِْ، ُِِ، ُُٓيب ٤تمد ا١تقدسي: ص النقاب عن شريعة الغاب أل
أليب بصَت: ص  الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية حكم اإلسبلـ ُب ،ٓ، ْكا١تصابيح ا١تنَتة: ص ، ُّٔ
َُِ]. 

 -صفات جيوش طواغيت الحكم: عشرة: المسألة الرابعة
 كما أهنا ال تلتـز بصـو،  ىذه اٞتيوش ال ٖتكم ٔتا أنزؿ اهلل كإ٪تا ٖتكم بشرائع الكفر كالطغياف ،

الفرائض فهو يؤديها بطريقة فردية..  كإف كجد منهم بعض األفراد من يؤدم ىذه، كالحج، كال صبلة
 كرٔتا بعدىا قد ٮتضع للمراقبة كا١تتابعة كا١تساءلة. 

 كاالستهزاء كالطعن بالنيب ٤تمد صلى اهلل عليو ، كالدين، يكثر ُب ىذه اٞتيوش من يشتم اهلل
بينما لو ٕترأ منهم من تكلم بكلمة نابية أك اعًتاض على ، من دكف أف ينكر عليهم أحد، كسلم

، اشديدن  اكييضرب ضربن ، أك من ىو دكنو رتبة من الفئة ا١تتنفذة اٟتاكمة فإنو يسجن، الطاغوت اٟتاكم
 لقتلو كإعدامو!!. اكرٔتا ُب بعض اٞتيوش يكوف ذلك مربرن 

  ال ييعظموف شعائر اهلل كال يعرفوف ٢تا الوقار كال االحًتاـ.. بل ىي مهانة كميزدىرىاة كُب كثَت من
 ها ا١تساجد إذل متاحف أثرية تستقبل السائحُت العراة.البلداف ٖتولت في

 كبنفس الوقت ىم ، يبكوف األقصى األسَت مسرل النيب صلى اهلل عليو كسلم بدموع التماسيح
كال يتورعوف ألدىن سببو أف يدخلوا ا١تساجد ، أنفسهم ينتهكوف حرمات بيوت اهلل تعاذل ألتفو األسباب

اة.،  من ا١تصلُت اآلمنُت بأحذيتهم النجسة لَتكعوا من فيها  كما حدث ُب سوريا أياـ ٣تزرة ٛتي
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  كالزنادقة ، ككثَت من الكفرة ا١ترتدين، كغَتىم، ىذه اٞتيوش فيها الكافر األصلي؛ كالنصارل
لحاكم كألنظمة اٞتيوش يستوكف ُب الوالء ل ككل ىؤالء، كالكثَت الكثَت من الفسقة آّرمُت، ا١تلحدين
 .ـر ُب نظرىم مقدـ كمفضل على ا١تؤمن التقيالكافر آّك ، الطاغية
 كييقاتلوف ، كيعادكف من ييعاديو، فيوالوف من يواليو، ييعقد الوالء كالرباء ُب شخص اٟتاكم

كإف هناىم انتهوا كإف  ، إف أمرىم أطاعوه كإف كاف أمره فيو كفر كمعصية هلل تعاذل، كييسا١توف فيو كعليو!!
كإف أمرىم بقتل كسجن العباد امتثلوا ألمره ألنو صاحب ، هلل تعاذلكاف ُب هنيو هني عن طاعة كعبادة 

 بغض النظر ىل ىؤالء الناس يستحقوف القتل كالسجن أـ ال!!.، األمر كالنهي الذم ٬تب أف ييطاع لذاتو
 كمن ، عسكر ىذه اٞتيوش كالوحوش الضارية على من يقًتب بسوء من سياج الطاغوت اٟتاكم

كلكن ّتنبو ، كرٛتة، كلطف، م على أعداء األمة ا٠تارجيُت رٛتاء كلهم كداعةبينما تراى، حكمو كنظامو
 .[ٖ، ٕمسائل ىامة ُب بياف حاؿ جيوش األمة أليب بصَت: ص ] كذلةو كخسة!!

  -مينكرات العسكرية الوخيمة في أنظمة الطواغيت: عشرة: المسألة الخامسة
 .التشبو بالكفار ُب اللباس -ُ
 .تعليمات اٞتند -ِ
 .التشبو بأعداء اهلل بلبس الربنيطة -ّ
 .التشبو بأعداء اهلل ُب تدريب اٞتنود -ْ
 .ككذلك اإلشارة باألكيف، التشبو بأعداء اهلل ُب اإلشارة باألصابع عند السبلـ -ٓ
 .كىم قعود، كالرؤساء، كاٟتكاـ، التشبو بأعداء اهلل بالقياـ على ا١تلوؾ -ٔ
 .ييشبو الزنار التشبو بأعداء اهلل بشد الوسط ٔتا -ٕ
 من أعواف الظلمة أف اٞتنود -ٖ
 .(آّلس العسكرم) احملكمة العسكرية -ٗ

 .كالتصوير، تعليق الصور -َُ
 أثناء الدكرات التدريبية.، مع الفساؽ ا٠تلطة الفاسدة -ُُ
 ، كالتحية العسكرية، ٖتية العلم -ُِ
عة كالرباىُت الواضحة ُب ٖترًن األدلة الساط] كا١توسيقى، كضرب الطبوؿ، الطابور العسكرم -ُّ

 .[ٓالعسكرية ا١تعاصرة لسلطاف العتييب: ص 
أنهم آمنوا بما  ألم تر إلى الذين يزعموف) توضيح كبياف حوؿ آية المسألة السادسة عشرة:

ما أينزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أيمركا أف يكفركا بو كيريد  أنزؿ إليك ك
 -:[َٔالنساء: ] (ابعيدن  هم ضبلالن الشيطاف أف يضل
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 -: سبب النزكؿ:أكالن  
 ُب سبب نزك٢تا أربعة أقواؿ:

فقاؿ اليهودم: انطلق بنا ، أهنا نزلت ُب رجل من ا١تنافقُت كاف بينو كبُت يهودم خصومة :األكؿ
، سلمفأتيا النيب صلى اهلل عليو ك ، فأىب اليهودم، كقاؿ ا١تنافق: بل إذل كعب بن األشرؼ، ًإذل ٤تمد

، فقٌصا عليو القٌصة، فأقببل إًلىيو، قاؿ ا١تنافق: ننطلق إذل عمر بن ا٠تطاب، فلٌما خرجا، فقضى لليهودم
حىت ، رب بو ا١تنافقفض، ٍب خرج، فاشتمل على السيف، فدخل البيت، حىت أخرج إليكما افقاؿ: ركيدن 

عن ابن ، ركاه أبو صاحل .اآليةفنزلت ىذه ، ىكذا أقضي بُت من دل يرض بقضاء اهلل كرسولو كقاؿ:، برد
 .عباس

فنزلت ، فتنافر إليو ناس من ا١تسلمُت، يقضي بُت اليهود اأف أبا بردة األسلمي كاف كاىنن  :كالثاين
 .عن ابن عباس، ركاه عكرمة، ىذه اآلية

ألنو ال يأخذ ، فدعا اليهودم ا١تنافق إذل النيب، كانت بينهما خصومة  اكمنافقن  اأف يهودين  :كالثالث
فنزلت ، ااجتمعا أف ٭تكما كاىنن ، فلما اختلفا، ألهنم يأخذيكف الرشوة، كدعا ا١تنافق إذل حكامهم، الرشوة

 .ىذا قوؿ الشعيب، ىذه اآلية
انطلقوا  :فقاؿ ا١تنافقوف منهم، فاختصموا، من بٍت قريظة من بٍت النضَت قتل رجبلن  أف رجبلن  :كالرابع

، فأىب ا١تنافقوف، بل ًإذل النيب صلى اهلل عليو كسلم :ن الفريقُتفقاؿ ا١تسلموف م، إذل أيب بردة الكاىن
 .ىذا قوؿ السدم .فنزلت ىذه اآلية .فانطلقوا ًإذل الكاىن

 -: طائفة من أقواؿ العلماء في اآلية:اثانين 
يقوؿ ابن تيمية عن ىذه اآليات: )ذـ اهلل عز كجل ا١تدعُت اإلٯتاف بالكتب كلها كىم يًتكوف 

كما يصيب ذلك  ،  كيتحاكموف إذل بعض الطواغيت ا١تعظمة من دكف اهلل، لكتاب كالسنةالتحاكم إذل ا
أك إذل سياسة ، كثَتا ٦تن يدعي اإلسبلـ كينتحلو ُب ٖتاكمهم إذل مقاالت الصابئة الفبلسفة أك غَتىم

لوا إذل  كإذا قيل ٢تم تعا، بعض ا١تلوؾ ا٠تارجُت عن شريعة اإلسبلـ من ملوؾ الًتؾ ]يقصد التًت[ كغَتىم
كإذا أصابتهم مصيبة ُب عقو٢تم كدينهم كدنياىم ، كتاب اهلل كسنة رسولو أعرضوا عن ذلك إعراضا

قالوا إ٪تا أردنا أف ٨تسن بتحقيق ، أك ُب نفوسهم كأموا٢تم عقوبة على نفاقهم، بالشبهات كالشهوات
قيقة ظنوف كشبهات( ]الفتاكل كنوفق بُت الدالئل الشرعية كالقواطع العقلية اليت ىي ُب اٟت، العلم بالذكؽ

 بتصرؼ يسَت[.، َّْ - ّّٗ/ُِ
تكذيب ٢تم فيما اٌدعوه  )يػىٍزعيموف(كيقوؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ: فإٌف قولو عز كجل: 

فإنو ال ٬تتمع التحاكم إذل غَت ما جاء بو النيب صلى اهلل عليو كسلم مع اإلٯتاف ُب قلب عبدو ، من اإلٯتاف
 كىو: ٣تاكزة اٟتٌد. ، كالطاغوت مشتق من الطغياف، حد٫تا يناُب اآلخربل أ، أصبلن 
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أك حاكىمى إذل غَت ما جاء بو النيب ، فكلُّ مىن حىكىمى بغَت ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 
 فقد حىكىمى بالطاغوت كحاكم إليو. ، صلى اهلل عليو كسلم

فقط ال ، جاء بو النيب صلى اهلل عليو كسلم كذلك أنٌو ًمن حقّْ كل أحدو أف يكوف حاكمنا ٔتا
اًكمى إذل ما جاء بو النيب صلى اهلل عليو كسلم.. فمىن حىكىمى ،  ٓتبلفو كما أٌف من حقّْ كل أحدو أف ٭تي

ا أك ٖتكيما، كجاكز حٌده، ٓتبلفو أك حاكم إذل خبلفو فقد طغى فصار بذلك طاغوتا لتجاكزه ، حيٍكمن
 حده. 

كإرادهتم خبلؼ ، تعرؼ منو معاندة القانونيُت ٍد أيًمركا أٍف يكفيركا بو()كقكتأمل قولو عز كجل: 
فا١تراد منهم شرعنا كالذم تعٌبدكا بو ىو: الكفر بالطاغوت ال ٖتكيمو.. ، مراد اهلل منهم حوؿ ىذا الصدد

 .)فبدَّؿ الذينى ظىلموا قوالى غيرى الذم قيلى لهيم(
كىؤالء القانونيوف ، كيف دؿَّ على أٌف ذلك ضبلؿه   هيم()كييريدي الشيطافي أٍف ييضلٌ ٍب تأمل قولو: 

عكس ما يتصور القانونيوف من بيعدىم من ، كما دٌلت اآلية على أنٌو من إرادة الشيطاف،  يركنو من ا٢تدل
كمراد ، فتكوف على زعمهم مرادات الشيطاف ىي صبلح اإلنساف، كأٌف فيو مصلحة اإلنساف، الشيطاف

رسالة ٖتكيم ] كمينحِّى عن ىذا الشأف، كلد عدناف معزكال من ىذا الوصف الرٛتن كما بيعث بو سيدي 
 .[القوانُت

كالعجب ٦تن ٭تيّْكم غَت تشريع اهلل ٍب يدعي ) :-اهلل رٛتو  –كيقوؿ العبلمة ٤تمد الشنقيطي 
 ألم تر إلى الذين يزعموف أنهم آمنوا بما أنزؿ إليك ك ما أينزؿ من قبلك)اإلسبلـ كما قاؿ تعاذل: 

 يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أيمركا أف يكفركا بو كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلالن 
 ّْٗص  ّأضواء البياف ج ] (كمن لم يحكم بغير ما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف) كقاؿ: (ابعيدن 

– ُْْ]. 
 .[ُِْقوؿ عادل ُب كفر من حكَّمالطاغوت أك ٖتاكم إليو ص  َٔنقل ]

* * * 
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 تابعفصل  
 (الديمقراطية)طاغوت 

 كفيو مسائل:
 -معنى الديمقراطية: المسألة األكلى:

 Kratosك ، الشعب Demosكلمة مشتقة من لفظتُت يونانيتُت   Democracyالدٯتقراطية 
كتيطلق على نظاـ اٟتكم الذم يكوف ، كمعناىا الحكم الذم تكوف فيو السلطة للشعبسلطة. 

كيكوف لنواب األمة سلطة إصدار ، كومة بواسطة آّالس النيابيةعلى أعماؿ اٟت االشعب فيو رقيبن 
، كتتم عملية انتقاء القوانُت كالتشريعات ْتسب اختيار األكثرية ٢تا من أعضاء ٣تلس النواب، القوانُت

كتعٍت اختيار ، حكم الشعب نفسو بنفسو –عند أربأّا كصانعيها  –كمنو نعلم أف الدٯتقراطية تعٍت 
فالشعب سلطة عليا ال تعلو سيادتو ، حتكاـ إذل الشعب عند حصوؿ النزاع كاالختبلؼكاال، الشعب
كليست ٢تا أية قيمة ُب نظر ، اليت ال اعتبار ٢تا، كال إرادتو إرادة ٔتا ُب ذلك إرادة اهلل عز كجل، سيادة

 .[ُُ: ص حكم اإلسبلـ ُب الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت] الدٯتقراطية كالدٯتقراطيُت!
 -مبادلء كأسس الديمقراطية: المسألة الثانية:

، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ أف الشعب ىو مصدر السلطات ٔتا ُب ذلك السلطة التشريعية -ُ
كبعبارة ، كيتم ذلك عن طريق اختيار ٦تثلُت عن الشعب ينوبوف عنو ُب مهمة التشريع كسن القوانُت

 قراطية ىو اإلنساف كليس اهلل!.أخرل فإف ا١تشرع ا١تطاع ُب الدٯت
أف  –ُب ظل األنظمة الدٯتقراطية  –فللمرء ، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ حرية التدين كاالعتقاد -ِ

كإف كاف ىذا االرتداد مؤداه ، كيرتد إذل أم دين كقت يشاء، كيتدين بالدين الذم يشاء، يعتقد ما يشاء
كىذا أمر ال شك ُب بطبلنو ، اد كعبادة غَت اهلل عز كجل!إذل االرتداد عن دين اهلل تعاذل إذل اإلٟت

فحكمو ُب ، إذ أف ا١تسلم لو ارتد عن دينو إذل الكفر، كمغايرتو لكثَت من النصوص الشرعية، كفساده
كما ُب اٟتديث الذم يركيو البخارم كغَته: )من بدؿ دينو فاقتلوه " كليس فاتركوه... ،  اإلسبلـ القتل

كليس لو ُب دين اهلل إال االستتابة فإف أىب فالقتل ، كال جوار، ييعقد لو عهد كال أماففا١ترتد ال يصح أف 
 كالسيف.
تقـو الدٯتقراطية على اعتبار الشعب حكم أكحد ترد إليو النزاعات كا٠تصومات؛ فإذا حصل  -ّ

طرفُت يهدد من ال ٧تد أف كبلن ، أك بُت القيادة كالقاعدة، أك نزاع بُت اٟتاكم كاحملكـو، أم اختبلؼ
أك ، ليفصل الشعب ما ًب بينهما من نزاع، كإذل اختيار الشعب، اآلخر بالرجوع إذل إرادة الشعب

كىذا مغاير كمناقض ألصوؿ التوحيد اليت تقرر أف اٟتكم الذم ٬تب أف ترد إليو ٚتيع ، اختبلؼ
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من شيء فحكمو إلى  )كما اختلفتم فيوقاؿ تعاذل: ، سواه اكليس أحدن ، النزاعات ىو اهلل تعاذل كحده 
كليس إذل ، بينما الدٯتقراطية تقوؿ: كما اختلفتم فيو من شيء فحكمو إذل الشعب، [َُالشورل: ] اهلل(

)يا أيها الذم آمنوا أطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكلي األمر منكم كقاؿ تعاذل: ، أحدو غَت الشعب!
، [ٗٓالنساء: ] منوف باهلل كاليـو اآلخر(فإف تنازعتم في شيء فردكه إلى اهلل كالرسوؿ إف كنتم تؤ 

 كالرد إذل اهلل كالرسوؿ يكوف بالرد إذل الكتاب كالسنة.
ٍن ، كاإلفصاح، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ حرية التعبَت -ْ كلو كاف مفاده ، كاف ىذا التعبَت  اأمَّ

أك ، يوقدس ٭تـر ا٠توض فإذ ال يوجد ُب الدٯتقراطية شيء م، كرسلو، ككتبو، للذات اإل٢تية اكسبن ، اطعنن 
كيعٍت ، كأم إنكار على ذلك يعٍت إنكار على النظاـ الدٯتقراطي اٟتر برمتو، التطاكؿ عليو بقبيح القوؿ

بينما ىذا الذم تقدسو الدٯتقراطية فهو ُب ، ٖتجيم اٟتريات ا١تقدسة ُب نظر الدٯتقراطية كالدٯتقراطيُت!
ال حرية ُب اإلسبلـ للكلمة ا٠تبيثة الباطلة؛ الكلمة اليت تفنت إذ ، نظر اإلسبلـ ييعترب عُت الكفر كا١تركؽ

الكلمة اليت تعُت على نشر ، الكلمة اليت تفرؽ كال توحد، العباد عن دينهم كتصدىم عن نصرة اٟتق
غَت الذم ينتظره يـو ، فكلمة ىذا نوعها يؤخذ صاحبها ُب اإلسبلـ بالنواصي كاألقداـ، الفجور كا١تنكر
 جهر بالسوء من القوؿ إال من ظيلم(ال يحب اهلل ال)قاؿ تعاذل: ، اب أليم يكافئ جرموالقيامة من عذ

 كالدعوة إليها.، كأم سوءو أعظم من كلمة الكفر، [ُْٖالنساء: ]
فما هلل هلل؛ كىو ، كعن السياسة كاٟتياة، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدكلة -ٓ

ة كاالجتماعي، كما سول ذلك من مرافق اٟتياة السياسة كاالقتصادية، افقط العبادة ُب الصوامع كالزكاي
فقالوا ىذا هلل بزعمهم كىذا )قاؿ تعاذل: ، قيصر الدٯتقراطية كغَتىا فهي من خصوصيات الشعب؛

و يصل إلى شركائهم ساء ما لشركائنا فما كاف لشركائهم فبل يصل إلى اهلل كما كاف هلل فه
ككفر ، فساده كبطبلنو –من ديننا بالضركرة  –كىذا القوؿ منهم معلـو ، [ُّٔاألنعاـ: ] يحكموف(

جحود صريح لبعض ، القائل بو لتضمنو اٞتحود الصريح ١تا ىو معلـو من الدين بالضركرة؛ فهو أكالن 
 كأنو أكسع بكثَت من أف ٭تصر ُب، كحكم كتشريع، الدين الذم نص على أف اإلسبلـ دين دكلة كسياسة

كما قاؿ تعاذل: ،  كىذا ٦تا ال شك فيو أنو كفر بواح بدين اهلل تعاذل، جدراف ا١تعابد ا١تناسك أك بُت
أفتؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزم في الحياة الدنيا )

كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر )كقاؿ تعاذل: ، [ٖٓالبقرة: ] ـ القيامة ييردكف إلى أشد العذاب(كيو 
 اكأعتدنا للكافرين عذابن  ا. أكلئك ىم الكافركف حقن ض كيريدكف أف يتخذكا بين ذلك سبيبلن ببع

من الدين لزمهم أف يلتمسوا ىذا اٞتانب  اعندما جحدكا بعضن ، اكىو ثانين ، [َُٓالنساء: ] (األيمن 
أك ، اذلفيأتوف بالتشريعات كالقوانُت اليت تضاىي شرع اهلل تع، الواسع الذم جحدكه من عند أنفسهم
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فيتحقق فيهم صفة ا١تتحاكم إذل الطاغوت ، أهنم يلتمسوىا من عند غَتىم من الطواغيت كا١تشركُت 
، بلـككبل األمرين يعترباف من ا١تزالق العقدية اليت ٗترج صاحبها من دائرة اإلس، الذم أمركا أف يكفركا بو
 كاألدلة على ذلك كثَتة.

، شخصية؛ فللمرء ُب ظل الدٯتقراطية أف يفعل ما يشاءتقـو الدٯتقراطية على مبدأ اٟترية ال -ٔ
لتضمنو ، كىذا قوؿ معلـو بطبلنو كفساده، مادل يتعارض مع القانوف الوضعي للببلد، كٯتارس ما يشاء

، كإطبلؽ اٟترية للمرء ُب أف ٯتارس ما يشاء كيهول من ا١تعاصي، ٖتليل ما حـر اهلل تعاذل على العباد
كىي مقيدة بقيود الشرع كما ، فا١ترء ُب نظر اإلسبلـ حريتو مستمدة من اإلسبلـ، اكا١توبقات احملرمة شرعن 

إف أراد البقاء ُب دائرة اإلسبلـ أك أف  –فليس للمسلم ، كسنن، ككاجبات، ٯتلي عليو من التزامات
كيرتكب ما يشاء من ، كتعاليمو، كآدابو، اٟترية ُب أف يتجاكز حدكد اإلسبلـ – ايسمى مسلمن 

كمن ، أك أنو حقو الشخصي، أك القانونية، ٍب بعد ذلك يصبغ على تصرفو ىذا الشرعية، راتاحملظو 
، يتدين بدين اإلسبلـ، كيقوؿ بعد ذلك أنو مسلم، خصوصياتو اليت ال حق ألحدو أف ينكرىا عليو

 ُب كل  فمن لواـز اإلٯتاف كشركطو التحاكم إذل شرع اهلل تعاذل، !افاإلسبلـ كىذا الشأف ال ٬تتمعاف أبدن 
من دكف أدىن  اكباطنن  اكاالستسبلـ لو ظاىرن ، كالرضى ْتكمو، كُب األمور العامة كا٠تاصة، كصغَتة، كبَتة
)فبل كربك ال كما قاؿ تعاذل: ،  كال بد أف يتبع ذلك كلو انتفاء مطلق اٟترج كالضيق، أك تعقيب، تردد

مما قضيت كيسلموا  ايؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم ثم ال يجدكا في أنفسهم حرجن 
 .[ٓٔالنساء: ] (اتسليمن 

كانت   اأين ، كغَتىا، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات كاألحزاب السياسية -ٕ
 كذلك من أكجو: ، اكىذا مبدأ باطل شرعن ، كأخبلقيات ىذه األحزاب كاٞتماعات!، كأفكار، عقيدة

بشرعية األحزاب كاٞتماعات بكل  -ن غَت إكراه م اطوعن  –يتضمن اإلقرار كاالعًتاؼ ، منها -
كبُت ، ككفرىا ُب الببلد، كفسادىا، كُب نشر باطلها، كأف ٢تا اٟتق ُب الوجود، كالشركية، إتاىاهتا الكفرية

كىذا مغاير كمناقض لكثَت من النصوص الشرعية اليت تثبت أف األصل ُب التعامل مع ا١تنكر ، العباد
)كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة قاؿ تعاذل: ، كليس إقراره كاالعًتاؼ بشرعيتو، كتغيَته، كالكفر إنكاره

  كيكوف الدين كلو هلل(
 . [ّٗاألنفاؿ: ]
كإف دل يصرح  –يتضمن الرضى ، أف ىذا االعًتاؼ الطوعي بشرعية األحزاب الكافرة، كمنها -

يكم في الكتاب أف إذا كقد نزؿ عل)قاؿ تعاذل: ، كالرضى بالكفر كفر –بفيو أنو يرضى ْتريتها 
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 اسمعتم آيات اهلل ييكفر بها كييستهزأ بها فبل تقعدكا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن  
 . [َُْالنساء: ] (انافقين كالكافرين في جهنم جميعن مثلهم إف اهلل جامع الم

اهتا بأف تبث  السماح لؤلحزاب الباطلة بكل إتاى، أف من لواـز االعًتاؼ ّٔذا ا١تبدأ، كمنها -
، فنعينهم بذلك على ىبلؾ، كاألىواء، كالفنت، كأف تغرؽ آّتمع ّتميع صنوؼ الفساد، كفرىا كباطلها

كما ُب صحيح البخارم   -فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كُب اٟتديث، كدمار الببلد كالعباد
على  –أم اقترعوا  –استهموا  كمثل قوـو ،  كالواقع فيها، )مثل القائم على حدكد اهللأنو قاؿ:  –

فكاف الذم في أسفلها إذا استقوا من الماء مركا ، كبعضهم أسفلىها، فأصاب بعضهم أعبلىا، سفينة
فإف تركوىم كما أرادكا ، كلم نؤًذ مىن فوقنا، اعلى من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقن 

 . (اا كنجوا جميعن كإف أخذكا على أيديهم نجىو ، اجميعن  كىلكوا ىلكوا
يًتتب عليو تفريق كلمة ، تشكيل األحزاب السياسية كغَتىاأف ىذا ا١تبدأ كىو حرية ، كمنها -

ما أنزؿ اهلل ّٔا من ، متدابرة، متباغضة، كتشتيت كالءات أبنائها ُب أحزاب كٕتمعات متنافرة، األمة
كلقولو ، [َُّ آؿ عمراف:]  تفرقوا(كال اموا بحبل اهلل جميعن كاعتص)كىذا مغاير لقولو تعاذل: ، سلطاف
فقد صح عن النيب صلى ، كُب اٟتديث، [ْٔاألنفاؿ: ] )كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم(تعاذل: 

فإف الشيطاف مع الواحد كىو من االثنين ، )عليكم بالجماعة كإياكم كالفرقةاهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
كصححو األلباين: صحيح سنن ، ركاه الًتمذم] ة(كمن أراد بحبوحة الجنة فليلـز الجماع، أبعد

 .[ُٖٕٓالًتمذم: 
كلو اجتمعت ، كتبٍتّْ ما ٕتتمع عليو األكثرية، تقـو الدٯتقراطية على مبدأ اعتبار موقف األكثرية -ٖ

ُب نظر الدٯتقراطية الذم ال ٬توز االستدراؾ أك التعقيب  –فاٟتق ، كالكفر البواح، على الباطل كالضبلؿ
كىذا مبدأ باطل ال يصح على إطبلقو؛ حيث أف ، ىو ما تقرره األكثرية كٕتتمع عليو ال غَت! –عليو 

كما ٮتالف الكتاب كالسنة فهو ، اٟتق ُب نظر اإلسبلـ ىو ما يوافق الكتاب كالسنة قلَّ أنصاره أك كثركا
 كىم مشركوف( )كما يؤمن أكثرىم باهلل إالقاؿ تعاذل: ، الباطل كلو اجتمعت عليو أىل األرض قاطبة

)كإف تطع أكثر من في األرض يضلوؾ عن سبيل اهلل إف يتبعوف إال كقاؿ تعاذل: ، [َُٔيوسف: ]
كُب اٟتديث فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، [ُُٔاألنعاـ: ] الظن كإف ىم إال يخرصوف(

أمتو إال رجل  إف من األنبياء من لم يصدقو من، )ما صيدؽ نبي من األنبياء ما صيدقتأنو قاؿ: 
فأين يكوف  –كما تقوؿ الدٯتقراطية   –على اٟتق  افإذا كانت األكثرية ىي دائمن ، [ركاه مسلم] كاحد(

)بدأ كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، موقع ىذا النيب من اٟتق كما معو من أمتو إال الرجل الواحد؟!
ية: قيل كمن الغرباء يا رسوؿ اهلل؟ كفي ركا، فطوبى للغرباء(، اكسيعود كما بدأ غريبن  ااإلسبلـ غريبن 
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كُب الصحيحُت: ، كمن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم(، قاؿ: )ناس صالحوف قليل في ناسو سوءو كثير 
، ؛ أم: ال تكاد ٕتد فيهم من يتحمل أعباء السفر)إنما الناس كاإلبل المائة ال تكاد تجد فيها راحلة(

كل مائة؛ كىذا دليل على شدة الغربة اليت تكابد إال كاحد من  ، كتبعات طريق ىذا الدين، كتكاليف
مهما تعاظمت ، الطليعة من أىل التوحيد اليت تأخذ على نفسها أف تسَت على طريق ىذا الدين

)جمهور ك قد قاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو لعمرك بن ميموف: ، ككانت التكاليف، التضحيات
  .ة ما كافق الحق كإف كنت كحدؾ(كالجماع، الجماعة ىم الذين فارقوا الجماع

حىت يناؿ القبوؿ عند  –مهما ٝتت قداستو ٔتا ُب ذلك دين اهلل  –ُب الدٯتقراطية كل شيء  -ٗ
كما تقدـ   – اكاالختيار يقع دائمن ، كخفضها، كرفع األيدم، كالتصويت، القـو ٬تب أف ٮتضع لبلختيار

، اباطل شرعن  -بصورتو ىذه  -كىذا مبدأ ، !بلن كإف كاف ا١تختار باط، على ما ٕتتمع عليو األكثرية –
 كذلك من أكجو:، الرضى بو يفضي إذل الكفر كاالرتداد عن الدين

ال ٬توز أف ٮتضع إذل عملية  –اٟتق كالباطل ، اٟتبلؿ كاٟتراـ –أف شرع اهلل تعاذل ، منها -
من دائرة  اـ الكفر كا٠تركج كلين كالقبوؿ إال ُب حالة كاحدة كىي أف يؤاثر القو ، كالرد، كالتصويت، االختيار

الرعد: ])كاهلل يحكم ال معقب لحكمو كىو سريع الحساب( قاؿ تعاذل: ، اإلسبلـ هلل رب العا١تُت
أف يكوف لهم الخيرة من  ا)كما كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمرن كقاؿ تعاذل: ، [ُْ

 آمنوا التقدموا بين يدم اهلل كرسولو( )يا أيها الذينكقاؿ تعاذل: ، [ّٔاألحزاب: ] أمرىم(
)يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النبي كال تجهركا كقاؿ تعاذل: ، [ُاٟتجرات: ]

 . [ْاٟتجرات: ] لو بالقوؿ كجهر بعضكم لبعض أف تحبط أعمالكم كأنتم ال تشعركف(
الصر٭تة بُت شرع اهلل عز كجل كاالختيار ىذه تتضمن التسوية ، أف عملية التصويت، كمنها -

ٮتضعاف لعملية التصويت بالتساكم من دكف تفريق  –ُب نظر القـو  –حيث كبل٫تا ، كشرع الطاغوت
كلقد بعثنا في كل أمةو )كفر صريح ١تغايرتو لقولو تعاذل: كىذا  ، ككبل٫تا قاببلف لؤلخذ كالرد، بينهما
فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن )كقولو تعاذل: ، [ّٔ النحل:] أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت( رسوالن 

 ا)كلم يكن لو كفيون كىو مغاير كذلك لقولو تعاذل: ، [ِٔٓالبقرة: ] باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى(
فكما أف اهلل تعاذل ليس لو ، [ُُالشورل: ] )ليس كمثلو شيء(كقولو تعاذل: ، [ْاإلخبلص: ] أحد(
كال  كال مثيبلن  افهو كذلك ليس لو كفؤن ، كصفاتو سبحانو، ُب ذاتو كأفعالو اكال شبيهن ، كال مثيبلن  اكفؤن 
عاجزكف عن أف يأتوا بكبلـ كنظم ككبلـ كنظم القرآف  اككما أف البشر ٚتيعن ، ُب حكمو كشرعو اشبيهن 
من أف يأتوا ْتكم أك تشريع يوازم  –كلو اجتمعوا ُب صعيدو كاحد  –فكذلك ىم عاجزكف ، الكرًن

 هلل تعاذل. حكم كشرع ا
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أف ىذا التصويت يدؿ داللة صر٭تة على ٘تكُت القـو من رد حكم اهلل تعاذل لو شاء ، كمنها - 
فبل كربك ال )كما قاؿ تعاذل: ،  يتناَب مع اإلٯتاف كمتطلباتو –كما تقدـ   -كىذا ، ا١تصوتوف ذلك

يسلموا مما قضيت ك  احرجن  يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم ثم ال يجدكا في أنفسهم
 . [ٓٔ النساء:] (اتسليمن 

كىذا مغاير ١تا ٬تب ، أف عملية التصويت تتضمن االستخفاؼ كالتهكم بشرع اهلل كدينو، كمنها -
كقد  اوف هلل كقارن ما لكم ال ترج)كما قاؿ تعاذل: ،  كإجبلؿ، كتوقَت، كشرعو من تعظيم، لدين اهلل تعاذل
اٟتج: ] شعائر اهلل فإنها من تقول القلوب(يعظم كمن )كقاؿ تعاذل: ، [ُْنوح: ] (اخلقكم أطوارن 

 .كأحكامو كشرعو سبحانو كتعاذل، كمن أعظم شعائر اهلل تعاذل اليت ٬تب تعظيمها كتوقَتىا كبلمو، [ِّ
بُت ٚتيع شرائح كأفراد  –ُب اٟتقوؽ كالواجبات  –تقـو الدٯتقراطية على مبدأ ا١تساكاة  -َُ

كالسَتة الذاتية ألخبلؽ الناس؛فيستوم ُب نظر ، كالدينية، العقديةبغض النظر عن انتماءاهتم ، آّتمع
ُب ٖتديد من ٭تكم الببلد ، كأعلم الناس، كأصلح، مع أتقى، كأجهل الناس، كأفجر، الدٯتقراطية أكفر

كىذا النوع من ا١تساكاة ال شك ُب بطبلنو كفساده؛ ١تساكاتو ، كغَتىا من اٟتقوؽ كالواجبات!، كالعباد
،  ية احملكمةكمغايرتو ك٥تالفتو لكثَت من النصوص الشرع، كبُت ا١تتضادين ا١تتناقضُت، كالباطلبُت اٟتق 

كقاؿ تعاذل: ، [ُٖالسجدة: ] ال يستوكف( اكمن كاف فاسقن   امؤمنن أفمن كاف )كما ُب قولو تعاذل: 
م ىل يستو )كقاؿ تعاذل: ، [ّٓالقلم: ] مين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموف(أفنجعل المسل)

أـ نجعل الذين آمنوا كعملوا )كقاؿ تعاذل: ، [ٗالزمر: ] الذين يعلموف كالذين ال يعلموف(
كغَتىا كثَت من ، [ِٖص: ] رض أـ نجعل المتقين كالفجار(الصالحات كالمفسدين في األ

ال ٯتكن كال  –كالسلوؾ ، كالدين كا٠تلق، ُب االعتقاد –النصوص اليت تدؿ على أف الفريقُت لتناقضهما 
جاء ُب ، كىذا عُت الكفر البواح، كمن يقوؿ ٓتبلؼ ذلك لزمو تكذيب القرآف الكرًن، وز أف يستويا٬ت

)أف من دل يفرؽ بُت اليهود كالنصارل كسائر الكفرة كبُت فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء: 
، َُّٔالفتول رقم السؤاؿ الثالث من ] كجعل أحكامهم كاحدة فهو كافر(، ا١تسلمُت إال بالوطن

كٯتارسو الدٯتقراطيوف على أرض ، ىذا الكفر ىو عُت ما تقرره الدٯتقراطية ُب أدبياهتاك ، [ُْٓ/ُ
 .الواقع

كبالتارل فلو أف يكتسب ، تقـو الدٯتقراطية على نظرية أف ا١تالك اٟتقيقي للماؿ ىو اإلنساف -ُُ
كإف كانت ىذه الطرؽ ٤ترمة ، ليت يشاء كيهولكما لو أف ينفق مالو بالطرؽ ا،  ا١تاؿ بالطرؽ اليت يشاء

كىذا ٓتبلؼ ما ، أك الرأٝتارل اٟتر!، كىذا ما يسمونو بالنظاـ االقتصادم اٟتر، ك٤تظورة ُب دين اهلل تعاذل
، كأف اإلنساف مستخلف عليو، عليو اإلسبلـ الذم يقرر أف ا١تالك اٟتقيقي للماؿ ىو اهلل سبحانو كتعاذل
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فاإلنساف ُب اإلسبلـ كما ليس لو أف ، كفيما أنفقو، هلل تعاذل: كيف اكتسبوكىو مسؤكؿ عنو أماـ ا 
كغَت ، كا١تتاجرة فيما ىو حراـ، كالسحت، كالرشوة، كالربا،  يكسب مالو باٟتراـ كالطرؽ الغَت مشركعة

، اؼأك أف يقع ُب التبذير كاإلسر ، كالطرؽ الغَت مشركعة، كذلك ال ٬توز لو أف ينفق مالو ُب اٟتراـ،  ذلك
عن ىدم اإلسبلـ؛ لذلك عيٌد  ابل إف اإلنساف ُب اإلسبلـ ال ٯتلك نفسو ُب أف يفعل ّٔا ما يشاء بعيدن 

ىذا ا١تعٌت ك ، إنزاؿ الضرر ُب النفس كاالنتحار من أكرب الكبائر اليت ٬تازم اهلل عليها بالعذاب الشديد
آؿ ] تنزع الملك ممن تشاء(لك من تشاء ك قل اللهم مالك الملك تؤتي الم)٧تده ُب قولو تعاذل: 

، كما سواه فهو مستخلف، كا١تاؿ ىو اهلل سبحانو كتعاذل، فا١تالك اٟتقيقي للملك، [ِٔعمراف: 
كيف اكتسبو   –يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف  –كمسؤكؿ عنو أماـ ا١تالك اٟتقيقي للماؿ ، كمستأمن عليو

عن أيب برزة األسلمي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كما ُب اٟتديث،  كىل أدل األمانة فيو أـ ال؟، كفيما أنفقو
، كعن علمو فيما فعل، )ال تزكؿ قدما عبدو حتى ييسأؿ عن عمره فيما أفناهصلى اهلل عليو كسلم: 

، [َُٕٗصحيح سنن الًتمذم: ] كعن جسمو فيما أببله(، كعن مالو من أين اكتسبو كفيما أنفقو
في سبيل اهلل  كأموالهم بأف لهم الجنة يقاتلوف إف اهلل اشترل من المؤمنين أنفسهم)كقاؿ تعاذل: 

ُب  اإمعانن  –خص بو ا١تؤمنُت  -كىذا شراء ما ٯتلك سبحانو كتعاذل ، [ُُُالتوبة: ] فيىقتلوف كييقتلوف(
ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا أراد أف يعزم ، كاالستشهاد، باٞتهاد اكترغيبن ، كاٞتود كالفضل، الكـر
كبالتارل ليس ، [ّٕٗصحيح األدب ا١تفرد: ]كلو ما أعطى( ، يقوؿ لو: )إف هلل ما أخذ، ُب مصابو اأحدن 

بينما ُب ، كإ٪تا ملكو لغَته كىو اهلل سبحانو كتعاذل، لئلنساف أف يعًتض على أخذ شيء منو ىو ال ٯتلكو
حر ُب ، بوكبالتارل فهو حر ُب كس، فإف اإلنساف ىو ا١تالك اٟتقيقي للماؿ –كما تقدـ   –الدٯتقراطية 

كلو ، إنفاقو كيفما يشاء؛ كلو أراد أف ينفق مالو كلو على كلب أجرب كلو من األبناء عشرة أكالد فهو حر
حكم اإلسبلـ ُب الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت: ص ]كمن دكف أف ٬تد من ينكر عليو! ، كذل

 .[بتصرؼ ّٔ، ُٔ
 -شورل:الفرؽ بين الديمقراطية كال المسألة الثالثة:

 ٤تاكر أساسية: ةتسع أف الشورل تفارؽ الدٯتقراطية ُب -رٛتك اهلل  –اعلم 
الشورل كلمة عربية قرآنية جاء ذكرىا كاألمر ّٔا ُب القرآف الكرًن ُب أكثر من موضع، بينما ( ُ

ربية، كال ُب لعالدٯتقراطية كلمة غربية، خبيثة ا١تنبت كا١تنشأ، ال قرار ٢تا كال أصل كال كجود ٢تا ُب اللغة ا
 دين اهلل تعاذل.

 ية ىي حكم الشعب، كحكم الطاغوت.( الشورل حكم اهلل تعاذل، بينما الدٯتقراطِ
( الشورل تقرر أف السيادة كاٟتاكمية هلل تعاذل كحده، بينما الدٯتقراطية تقرر أف السيادة كاٟتاكمية ّ

 .للشعب، كما ٮتتاره الشعب



 

 

 (ّْ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

فيما ال نص فيو، بينما الدٯتقراطية ٗتوض ُب كل شيء، كٖتكم ( الشورل تكوف ُب مواضع االجتهاد؛ ْ 
على كل شيء ٔتا ُب ذلك النصوص الشرعية ذاهتا، حيث ال يوجد ُب نظر الدٯتقراطية شيء مقدس ال 

 عو لعملية التصويت كاالختيار.ٯتكن ا٠توض فيو، كإخضا
الدٯتقراطية ٗتضع ٞتميع  ( ٗتضع الشورل ألىل اٟتل كالعقد، كأىل االختصاص كاالجتهاد، بينمآ

طبقات كأصناؼ الناس؛ الكافر منهم كا١تؤمن، كاٞتاىل منهم كالعادل، كالطاحل كالصاحل فبل فرؽ، ككلهم 
 كم كالقرار!٢تم نفس األثر على اٟت

( هتتم الشورل بالنوع كالرأم األقرب إذل اٟتق كالصواب كإف خالف ذلك األكثرية كما عليو اٞتماىَت، ٔ
يجة ٥تالفة قراطية هتتم بالكم كالغثاء، كىي تدكر مع األكثرية حيث دارت، كلو كانت النتبينما الدٯت

 للحق موافقة للباطل!
( ينبثق عن الشورل ٣تلس استشارم كظيفتو استخراج أقرب اآلراء إذل اٟتق كفق ضوابط كقواعد ٕ

ل كالتحرًن، كسن القوانُت الشرع، بينما الدٯتقراطية ينبثق عنها ٣تالس تشريعية، ٢تا صبلحيات التحلي
 ات بغَت سلطاف من اهلل تعاذل.كالتشريع

( الشورل من دين اهلل تعاذل، اإلٯتاف ّٔا كاجب كجحودىا كفر كمركؽ، بينما الدٯتقراطية دين ٖ
 ٯتاف بو كفر كالكفر بو إٯتاف.الطاغوت، اإل

 [. ِٔٓى{ ]البقرة: بالعركة الوثققاؿ تعاذل: }فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك 
كاجبة غَت ملزمة، بينما الدٯتقراطية فإف اآلراء اليت تؤخذ عن طريقها  -على القوؿ الراجح  –( الشورل ٗ
 .فإهنا ملزمة ككاجبة كنافذة! –مهما كاف نوعها كقرّٔا أك بعدىا عن اٟتق  –

 [ْٔ، ْٓص  كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت: ] حكم اإلسبلـ ُب الدٯتقراطية
 -مفاسد الديمقراطية:بعض  لمسألة الرابعة:ا

كا١تبادلء ، أك يتبٌت النظاـ الدٯتقراطي البد لو من االعًتاؼ با١تؤسسات، إف من يسلك -ُ
كغَت ذلك من القيود ، كقانوف األحزاب، كقوانُت ٣تلس األمن الدكرل، كمواثيق األمم ا١تتحدة،  الكفرية

كغَت مؤمن ، كإرىايب، مزاكلة نشاطو اٟتزيب ْتجة أنو متطرؼ كإف دل يفعل مينع من، ا١تخالفة لشرع اهلل
 كالتعايش السلمي.، بالسبلـ العا١تي

كهني عن ، كأمر ٔتعركؼ، كحسبة، النظاـ الدٯتقراطي يعطل األحكاـ الشرعية؛ من جهاد -ِ
 كغَت ذلك من األحكاـ.، كالرؽ، كاٞتزية، كأحكاـ الردة كا١ترتدين، منكر

كاهلل تعاذل يقوؿ: ، كالكثرة بدكف ضوابط شرعية، نتخابات تعتمد على الغوغائيةالدٯتقراطية كاال -ّ
)كإف تطع أكثر من في كقاؿ تعاذل: ، [َُٔيوسف: ] )كما يؤمن أكثرىم باهلل إال كىم مشركوف(

 .[ُُٔاألنعاـ: ] األرض يضلوؾ عن سبيل اهلل إف يتبعوف إال الظن كإف ىم إال يخرصوف(
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فاٞتميع أصواهتم ، كالذكر كاألنثى، كا١تؤمن كالكافر، رؽ بُت العادل كاٞتاىلالدٯتقراطية ال تف -ْ 
كمن كاف   ا)أفمن كاف مؤمنن كاهلل تعاذل يقوؿ: ، بدكف أم اعتبار للمميزات الشرعية، على حد سواء

)أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف كقاؿ تعاذل: ، [ُٖالسجدة: ] ال يستوكف( افاسقن 
، [ٗالزمر: ])ىل يستوم الذين يعلموف كالذين ال يعلموف( كقاؿ تعاذل: ، [ّٓم: القل] تحكموف(

)أـ نجعل الذين آمنوا كعملوا الصالحات كالمفسدين في األرض أـ نجعل المتقين  كقاؿ تعاذل: 
 .[ّٔآؿ عمراف: ] كليس الذكر كاألنثى()كقاؿ تعاذل: ، [ِٖص: ] كالفجار(

من خبلؿ آّالس ، م على عدـ االعًتاؼ باٟتاكمية هلل أصبلن إف أساس النظاـ الدٯتقراطي قائ -ٓ
فهذه ليست حجة عندىم كإ٪تا ، فالدخوؿ فيها إف كاف من أجل إقامة حجة الكتاب كالسنة، النيابية

كمهما أثبتَّ ، فكيف تقيم اٟتجة ٔتا ليس ْتجة، كأنت مسىٌلمه باألكثرية، اٟتجة لديهم ىي قوؿ األكثرية
كليست ٢تا أم قدسية ألهنم يريدكف ػ  ، لك ُب نظرىم اشرعية فهي ال تزيد عن كوهنا رأين ٢تم من األدلة ال

كأكؿ ذلك حكم اهلل ، الذم دل يصدر عن اٞتماىَت، كما يقولوف ػ أف يتخلصوا من اٟتكم الغييب
ي على ٚتاىَتؾ يقض اأم ٖتكيم األكثرية كتسليمك بو اعتمادن ، فاعًتافك ّٔذا األصل الطاغوٌب، كرسولو

فكما اتفقتم على أف األكثرية ىي اٟتجة القاطعة للنزاع فحينها تبقى ، على أصل أف اٟتاكمية ا١تطلقة هلل
 ألهنا ليست ىي اٟتجة ا١تتفق عليها بينكم.، تبلكتك للقرآف كاٟتديث ال معٌت ٢تا

لغاء أرأيتم إذا كصلتم إذل السلطة فهل ستقوموف بإ :يقاؿ ١تن خيدع ّٔذا ا١تسلك من الدعاة -ٔ
كمنع قياـ األحزاب العلمانية؟ مع العلم بأنكم قد اتفقتم مع األحزاب على أف اٟتكم ، الدٯتقراطية؟

فإف قلتم ستيلغى ىذه ، يفسح فيو آّاؿ لكافة األحزاب للمشاركة الفعالة اسوؼ يكوف دٯتقراطين 
نع قياـ األحزاب، الدٯتقراطية  )كإما :كاهلل تعاذل يقوؿ ،كنكث للعهد رغم بطبلنو، فهذا غدر منكم، كٯتي

 :كقاؿ ، [ٖٓاألنفاؿ: ] تخافن من قـو خيانة فانبذ إليهم على سواء إف اهلل ال يحب الخائنين(
ركاه ] (الحرب خدعة)إف كأما حديث ، [ركاه البخارم])ينصب لكل غادر لواء يـو القيامة( 

فليست ، نسمح بقياـ األحزابك ، كإف قلتم سنحكم بالدٯتقراطية، فليس من الغدر ُب شيء، [البخارم
 .ىذه حكومة إسبلمية

كا١تنافقُت من الوالية على ، كاالنتخابات يؤدم إذل ٘تكُت الكفار، إف طريق الدٯتقراطية -ٕ
البقرة: ] )ال يناؿ عهدم الظالمين(كقد قاؿ اهلل تعاذل: ، بطريقة يظنها بعض اٞتهلة شرعية، ا١تسلمُت

فكم ، [ُُْالنساء: ] (اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلن  )كلن يجعلكقاؿ اهلل تعاذل: ، [ُِْ
 كإيهامهم بأف طريقة االنتخابات شرعية.، كالتدليس على عواـ ا١تسلمُت، ٭تصل ّٔذا من التغرير
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، كاالستهزاء بو كْتملتو، كاحملاربة لشرع اهلل، الدخوؿ ُب الدٯتقراطية يؤدم إذل مزيد من الكفر -ٖ 
بشرع اهلل ا١تخالف  ما يشرعونو من األحكاـ ٥تالف لتعاليم اإلسبلـ استهزأكا ألنو كلما بيُت ٢تم أف

األعلى: ] )فذكر إف نفعت الذكرل(قاؿ تعاذل: ، كسد الذرائع معترب ُب ىذا الباب، لقوانينهم كْتملتو
األنعاـ: ] بغير علم( ا)كال تسبوا الذين يدعوف من دكف اهلل فيسبوا اهلل عدكن كقاؿ تعاذل: ، [ٗ

َُٖ]. 
 حيث خاض بعض الدعاة ىذه، كعدـ جدكاه، كالتتبع فشل ىذا الطريق، ثبت باالستقراء -ٗ

كالنتيجة معركفة أحبلـ ، ..إخل.كاليمن، كاألردف، كتونس، كاٞتزائر، ا١تسرحية ُب كثَت من الببلد؛ كمصر
 فإذل مىت نرضى با٠تداع.، كسراب

، كتغيَت مسارىا، واء الصحوة اإلسبلميةللمتأمل أف ىذا السبيل يهدؼ إذل احت اثبت أيضن  -َُ
 فتات كالتعلق باألكىاـ كا٠تياالت.كالتغيَت اٞتذرم كالشامل إذل ال، كإ٢تائها عن مهمتها األساسية

كال يصلوف إذل ، الغاية من تبٍت ىذا النظاـ عند بعض الدعاة ىي إقامة حكم اهلل من طريقو -ُُ
 ىَت فقد قضي على الغاية بالوسيلة.كاٞتما، ذلك إال باالعًتاؼ ْتاكمية الشعوب

لقوؿ  ؛فبل ٬توز اٞتلوس معهم فيها، آّالس النيابية طاغوتية غَت مؤمنة باٟتاكمية ا١تطلقة هلل -ُِ
)كقد نزؿ عليكم في الكتاب أف إذا سمعتم آيات اهلل يكفر بها كيستهزأ بها فبل تقعدكا اهلل تعاذل: 

مثلهم إف اهلل جامع المنافقين كالكافرين في جهنم  امعهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن 
)كإذا رأيت الذين يخوضوف في آياتنا فأعرض عنهم كلقوؿ اهلل تعاذل: ، [َُْالنساء: ] (اجميعن 

 حتى يخوضوا في حديث غيره كإما ينسينك الشيطاف فبل تقعد بعد الذكرل مع القـو الظالمين(
 . [ٖٔاألنعاـ: ]

كاالنتخابات تظل ، قاؿ من ٖتقيق بعض ا١تصاحل من خبلؿ الدٯتقراطيةإف كل ما ٯتكن أف ي -ُّ
كإف من ينظر ، فكيف ّٔا كلها، أك ك٫تية إذا ما قورنت ببعض ىذه ا١تفاسد العظيمة، ىذه ا١تصاحل جزئية

عدىا كل البعد عن دين كبي ، لو ّتبلء عوج ىذا السبيل الطاغوٌب يتضح، بعُت متجردة إذل بعض ما ذيكر
 .[َْ – ّٖيضاح كالتبيُت ألٛتد: ص اإل]اهلل 

 -موقف اإلسبلـ من األحزاب: المسألة الخامسة:
 :كغيرىا من األحزاب الكافرة، اإلسبلـ من األحزاب العلمانية : موقفأكالن 

أك االعًتاؼ بشرعية األحزاب العلمانية ، دلت نصوص الشريعة داللة قطعية على عدـ جواز اإلقرار
أك اٟتكم لو ، أك االعًتاؼ ْتقها ُب الوجود، ىا من األحزاب الكافرة الباطلةكغَت  –ا١تنكر األكرب  –

بل  -فاختيار األكثرية ، أك ذريعة من الذرائع، ٖتت أم ظرؼ من الظركؼ، اختارهتا األكثرية من الناس



 

 

 (ّٕ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

د أك تعطيو الشرعية ُب أف ٭تكم الببل، اللباطل ال ٯتكن أف ٖتيل ىذا الباطل حقن  -كالشعوب بأكملها  
 كذلك ألكجو:، كالعباد

ألف ىناؾ من  -كٔتعرفة ّٔا بتفاصيلها  تبٍت ا١تسلمُت للعلمانية كغَتىا من ا١تذاىب الكفرية، منها -
كا١ترتد حكمو ُب دين ، يعٍت كقوعهم ُب الكفر كالردة، - يستعمل ىذه األلفاظ اٟتادثة كال يعرؼ معناه

، ال أف ييعطى اٟترية ُب أف ينشط لباطلو ككفره، اككفرن  افإف أىب ككابر ييقتل حدن ، اهلل تعاذل أف يستتاب
فقد صح عن النيب صلى ، عن أف ييعًتؼ لو ْتقو ُب أف ٭تكم الببلد كالعباد لو اختارتو األكثرية فضبلن 

كعليو انعقد إٚتاع كعمل ، [كغَته، ركاه البخارم] )من بدؿ دينو فاقتلوه(اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
  تعاذل عنهم.الصحابة رضواف اهلل

كما تضافرت على   –كاألصل معها ، ككفر أكرب، أف ىذه األحزاب الباطلة منكر أكرب، كمنها -
أك ، كليس االعًتاؼ بشرعيتها كحقها ُب اٟتركة كالوجود، ك٤تاربتها كإزالتها، إنكارىا –ذلك النصوص 

م حتى ال تكوف فتنة كيكوف )كقاتلوىقاؿ تعاذل: ، أف ٖتكم الببلد لو شاءت األكثرية ٢تا أف ٖتكم!
كما ُب مسلم   -فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كُب اٟتديث، [ّٗاألنفاؿ: ] الدين كلو هلل(

فإف لم يستطع فبقلبو ، فإف لم يستطع فبلسانو، فليغيره بيده ا)من رأل منكم منكرن أنو قاؿ:  –
 كذلك أضعف اإليماف(.

كأف ٢تا اٟتق ُب ، بشرعية ىذه األحزاب الكافرة –َت إكراه من غ اطوعن  –أف االعًتاؼ ، كمنها -
، ىو دليل صريح على الرضى بالكفر بأف ٭تكم كيسود، أف ٖتكم الببلد كالعباد لو اختارىا أكثر الناس

كاشًتاطهم ٢تذه األحزاب بأف ٮتتارىا أكثر الناس... ال ٯتنع عنهم كصف الرضى ، كالرضى بالكفر كفر
، كاالعًتاؼ ٔتبادئ كقواعد الكفر، ع عنهم األحكاـ اليت تًتتب على الرضى بالكفركما ال ٯتن،  بالكفر

)كقد نزؿ عليكم في الكتاب أف إذا سمعتم آيات اهلل ييكفىري بها كييستهزأ بها فبل تقعدكا قاؿ تعاذل: 
م مثلهم إف اهلل جامع المنافقين كالكافرين في جهن امعهم حتى يخوضوا في حديثو غيرًه إنكم إذن 

 .[َُْالنساء: ] (اجميعن 
كأف ٢تا كامل اٟتق ، كاالعًتاؼ بشرعيتها كحريتها، أف إقرار مبدأ تعدد األحزاب الباطلة، كمنها -

كيؤدم إذل ىبلؾ الببلد ، من شأنو أف يفنت الناس عن دينهم، ككفرىا كفسادىا، ُب الدعوة إذل باطلها
كىذا ما حذرت منو النصوص الشرعية ، ات كخرأّاكإذل دمار آّتمع، كنشر الفساد ُب األرض، كالعباد

األنفاؿ: ] )كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل(كما ُب قولو تعاذل: ،  أشد التحذير
فليكن ذلك ألف فتنتهم ، كفسادىم ال يتوقف إال بصدىم كقتا٢تم، فإف كاف شرىم كخطرىم، [ّٗ

اليت جاء الدين ٟتمايتها كاٟتفاظ عليها ىي أشد كأعلى  كعلى الكليات، كضررىم على الببلد كالعباد
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 )كالفتنة أشد من القتل(كما قاؿ تعاذل: ،  كما ٯتكن أف يًتتب عليو، بكثَت من فتنة القتل كالقتاؿ 
 [.ُُٗ]البقرة: 
كتفرؽ ، من شأهنا أف تشتت كلمة األمة، أف ىذه األحزاب كٓتاصة منها العلمانية، كمنها -
، ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف –متباغضة متناحرة كمتنافرة  –ءاهتا ُب فرؽ كأحزاب كتعدد كال، كحدهتا

كما هنى عنو من التفرؽ ، اكىذا ٓتبلؼ ما أمر بو اإلسبلـ من الوحدة كاالعتصاـ ْتبل اهلل ٚتيعن 
راف: آؿ عم] كال تفرقوا( ا)كاعتصموا بحبل اهلل جميعن كما قاؿ تعاذل: ،  كالتنافر كالتباغض، كاالختبلؼ

)إف الذين كقاؿ تعاذل: ، [ْٔاألنفاؿ: ] )كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم(كقاؿ تعاذل: ، [َُّ
فقد صح عن النيب ، كُب اٟتديث، [ُٗٓاألنعاـ: ] لست منهم في شيء( افرقوا دينهم ككانوا شيعن 

لواحد كىو من فإف الشيطاف مع ا، )عليكم بالجماعة كإياكم كالفرقةصلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
ألجل ىذه ، [ُٖٕٓ]صحيح سنن الًتمذم:  كمن أراد بيحبوحة الجنة فليلـز الجماعة(، االثنين أبعد

، قلنا ْترمة األحزاب العلمانية كغَتىا من األحزاب الباطلة –ككاحد منها يكفي  –األكجو اآلنفة الذكر 
بلـ كىذا الشغب الباطل الذم يركج لو فاإلس، مهما كانت الذريعة الداعية لذلك، كْترمة القوؿ ْتريتها

 .اأبدن  اكال يتعايشاف معن ، الدٯتقراطيوف ال يلتقياف
 اإلسبلـ من األحزاب اإلسبلمية: : موقفاثانين 
o  ُب ظل دكلة اإلسبلـكجود األحزاب اإلسبلمية: 

سية كما ىي عليو صورة األحزاب السيا  –اعلم أف اإلسبلـ ال يقر كال ٬تيز العمل اٟتزيب اٞتماعي 
أك التعددية اٟتزبية ُب ظل دكلة اإلسبلـ اليت ٖتكم ٔتا أنزؿ اهلل ُب ٚتيع  –اإلسبلمية ُب ىذا الزماف 

مهما ٝتت غاياهتم  –كتعمل على إعبلء كلمة اهلل ُب األرض؛ أم ال ٬توز للمسلمُت ، شؤكف اٟتياة
ـ اليت تتمثل ُب اٟتاكم سياسية مغايرة للجماعة األ اأف يشكلوا تكتبلت كأحزابن  –كشرفت مقاصدىم 

، كالتابعُت إذل سلطاف الدكلة كا٠تليفة، كٚتيع ا١تسلمُت القاطنُت ُب دكلة اإلسبلـ –ا٠تليفة  –ا١تسلم 
 كذلك ألكجو:

كأف نكوف عباد اهلل ، اكاالعتصاـ ْتبل اهلل ٚتيعن ، أف الشارع قد أمر بالوحدة كاالجتماع، منها -
كىذا مطلب يستحيل ، كالتباغض كالتدابر، كالتنازع، كاالختبلؼ، ؽككره إلينا التفر ، متحابُت اإخوانن 

كال تفرقوا كاذكركا نعمة اهلل  ا)كاعتصموا بحبل اهلل جميعن قاؿ تعاذل: ، ٖتقيقو ُب ظل شريعة األحزاب!
كقاؿ تعاذل: ، [َُّآؿ عمراف: ] (اعليكم إذ كنتم أعداءن فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخوانن 

: ] كل حزبو بما لديهم فرحوف(ا نوا من المشركين. من الذين فرقوا دينىهم ككانوا شيعن )كال تكو  الرـك
، كبرا٣تها ا١تتباينة، أف األحزاب بصورهتا ا١تعركفة، كال ٮتفى كل منصف متجرد للحق، [ِّ، ُّ
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 ،من شأهنا أف تفرؽ كلمة ا١تسلمُت ككحدهتم، كطموحاهتا الظاىرة ُب السلطة كُب تداكؿ السلطة 
تورثهم ، كتعدد كالءاهتم كانقساماهتم ُب أحزاب كشيع متباعدة متناحرة متنافرة، كتضعف شوكتهم
كغَت ذلك من األمراض االجتماعية اليت يًتتب عليها من ا١تفاسد ، كالتقاطع كالتدابر، التباغض كالتحاسد

ودىا األمراض اآلنفة كافًتاض أحزاب من دكف أف يًتتب على كج، كا١تضار ماال يعلمو إال اهلل عز كجل
كىو كذلك زعم يرده الواقع ا١تلموس كا١تعايش ، الذكر ىو من قبيل افًتاض الشيء كضده ُب آفو كاحد

 كىذا كجو معترب من األكجو اليت ٖتـر األحزاب ُب ظل دكلة اإلسبلـ.، لواقع األحزاب
من شأهنا  –ا كما ىو معلـو من سَتهتا كأخبلقه  –أف األحزاب السياسية كغَتىا ، كمنها -

كىذا ا٠تلق ا١تلموس منها ىو ، االستشراؼ إذل حد التقاتل كالتضارب ُب طلب اإلمارة كالرياسة كاٟتكم
فهي غاية ألجلها يستحلوف  ، كإف تسًتت ٔتزاعم اإلصبلح كحب النصح، الغاية القصول من كجودىا

كطعنهم ، هم على اهلل كعلى العبادكل الطرؽ كالوسائل ا١تلتوية اليت ال يرضاىا اهلل تعاذل؛ كتزكية أنفس
كغَت ذلك من األخبلؽ ا١تذمومة ُب ، كانتقاصهم لقدر اآلخرين الذين ىم ليسوا من أحزأّم كتكتبلهتم

دخلت على قاؿ: ، كُب اٟتديث الذم يركيو البخارم عن أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو، شرع اهلل
كقاؿ ، فقاؿ أحد الرجلين: أمٍرنا يا رسوؿ اهلل ،النبي صلى اهلل عليو كسلم أنا كرجبلف من قومي

، كالتنافس عليها، كسؤاؿ اإلمارة، فقاؿ: )إنا ال نولي ىذا من سألو كال من حرص عليو(، اآلخر مثلو
 كاٟترص عليها ىو من ا٠تلق الظاىرة لؤلحزاب.

لسلطاف إظهار عيوب ا –كما ىو معلـو لدل اٞتميع   –أف األحزاب من شأهنا كديدهنا ، كمنها -
ليظهركا أماـ  –كتنفر كال تبشر ، تفرؽ كال توحد، كزالتو للناس بطريقة استفزازية فيها كثَت من الرياء

فيحدثوف بذلك فجوة كاسعة تعدـ بسببها الثقة بُت الشعب  –اٞتماىَت أهنم أمناء على مصاٟتهم 
كاف اٟتكم كفقداف االستقرار ٦تا قد يًتتب عليو زعزعة أر ، ألنفسهم كٟتكمهم ا٘تهيدن ، كالنظاـ اٟتاكم

كلرٔتا يؤدم إذل سفك الدماء كانتهاؾ اٟترمات... كل ذلك ال لشيءو سول إشباع رغبة ، كاألمن
كلو كاف ذلك على حساب الكليات كا١تقاصد العامة اليت جاء الدين ، األحزاب ُب الوصوؿ إذل اٟتكم

كىو من خلق ا١تنافقُت ا١تذبذبُت الذين ، يقرهكىذا خلق ال يرضاه اإلسبلـ كال ، ٟتمايتها كاٟتفاظ عليها!
ٍب ىم ُب ا١تقابل ، يعطوف صفقة ٯتينهم للسلطاف ا١تسلم كيبايعونو على السمع كالطاعة ُب ا١تعركؼ

، ركل البخارم ُب صحيحو، ينقضوهنا باليد األخرل عندما يعطوف العهد كالبيعة للحزب كألمَت اٟتزب!
فقاؿ: إني ، جمع ابن عمر حشمو ككلده، يزيد بن معاكية لما خلع أىل المدينةعن نافع قاؿ: 

كإنا قد بايعنا ىذا ، سمعت النبي صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: )ينصب لكل غادر لواء يـو القيامة(
أعظم من أف ييبايع رجل على بيع اهلل كرسولو ثم  اكإني ال أعلم غدرن ، الرجل على بيع اهلل كرسولو
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منكم خلعو كال بايع في ىذا األمر إال كانت الفيصل بيني  اأعلم أحدن كإني ال ، يينصب لو القتاؿ 
)لكل غادرو لواء يـو قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، كُب اٟتديث الذم يركيو مسلم ُب صحيحو، كبينو

 .من أمير عامة( اأال كال غادر أعظم غدرن ، القيامة يرفع لو بقدر غدره
أف تريب ا١تسلمُت على االزدكاجية  –كلة اإلسبلـ ُب ظل د –أف األحزاب من شأهنا ، كمنها -

كمن ، كالتلوف كالغدر كالنفاؽ؛ فهم من جهة يعطوف العهد كالبيعة للسلطاف ا١تسلم على السمع كالطاعة
كما قاؿ ،  كىذا من خلق ا١تنافقُت ا١تذبذبُت، جهة ثانية كباليد األخرل يعطوهنا للحزب كأمَت اٟتزب!

فقد صح عن ، كُب اٟتديث، [ُّْالنساء: ] ال إلى ىؤالء كال إلى ىؤالء()مذبذبين بين ذلك تعاذل: 
 )إف شر الناس ذك الوجهين الذم يأتي ىؤالء بوجو كىؤالء بوجو(النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

 .[البخارمركاه ]
، ةعلى السمع كالطاع –ُب ظل كجود اإلماـ العاـ للمسلمُت  –أف مبايعة أمَت اٟتزب ، كمنها -

إذل درجة أنو أمر بقتل من يطلب البيعة ، ىو ٦تا حرمو اإلسبلـ أشد التحرًن، كا١تتابعة ُب ا١تنشط كا١تكره
)إذا كما ُب اٟتديث الذم يركيو مسلم: ،  لنفسو من الناس بعد أف ٘تت البيعة العامة للخليفة ا١تسلم

كعلى قوة ٘تاسكها ، دة األمةكذلك من أجل اٟتفاظ على كح، فاقتلوا اآلخر منهما(، بويع لخليفتين
فهو ٯتثل ُب ذلك ، كأمَت اٟتزب عندما يطلب البيعة لنفسو كٟتزبو، كشوكتها ُب كجو ا١تخاطر كاألعداء

ككل من ، كىذا، موقف الذم يستشرؼ ١تنصب ا٠تبلفة مع كجود ا٠تليفة كبعد أف ٘تت البيعة الشرعية لو
كقاؿ صلى اهلل عليو ، كقطع العنق، اذل القتلحكمهم ُب دين اهلل تع –بنص اٟتديث  –يقف موقفو 

أك يفرؽ جماعتكم ، )من أتاكم كأمركم جميع على رجل كاحد يريد أف يشق عصاكمكسلم: 
 .[مسلمركاه ] فاقتلوه(
ألهنا تربيهم ، أف األحزاب من شأهنا أف تيضعف عقيدة الوالء كالرباء ُب اهلل عند ا١تسلمُت، كمنها -

حيث يصبح ا١تسلم ا١تتحزب يوارل من يوارل حزبو ، ُب اٟتزب كُب أمَت اٟتزب على عقد الوالء كالرباء
فا١تواالة ، كيعادم من يعادم أك ٬تاُب حزبو أك شيخ حزبو، كأمَت حزبو بغض النظر عن أخبلقو كاستقامتو

كىذا ضرب من ، كليس لذات اهلل عز كجل، تيعقد لذات اٟتزب كلذات األمَت –ُب ىذه الصورة  –
ب لو ، ألف احملبوب لذاتو ىو اهلل تعاذل –الذم قل من يتنبو لو كيسلم منو  –شرؾ ضركب ال كما سواه ٭تي

ب لذاتو  ذ ندن  –ْتيث ييعقد الوالء كالرباء فيو كعليو من دكف اهلل  -سبحانو كتعاذل كأٯتا ٥تلوؽ ٭تي  افقد اٗتُّ
األستاذ يريد أف يوافقو )كوف  رٛتو اهلل: قاؿ ابن تيمية، هلل عز كجل ُب أخص خصائصو كصفاتو

كىذا حراـ ليس ألحد أف يأمر بو ، اكيعادم من يعاديو مطلقن ، تلميذه على ما يريد فيوالي من يواليو
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يجمعهم فعل ما أمر اهلل بو ، بل تجمعهم السنة كتفرقهم البدعة، كال ييجيب عليو أحد، اأحدن  
 [.ُٗ/ِٖالفتاكل ]( كتفرؽ بينهم معصية اهلل كرسولو، كرسولو
تعترب من البدع احملدثات اليت دل يكن يعرفها ، أف ىذه األحزاب بصورهتا ا١تعركفة كا١تعهودة، كمنها -

)من كما ُب اٟتديث الذم أخرجو مسلم: ،  ككل ضبللة ُب النار، ككل بدعة ضبللة، سلف األمة من قبل
سلمة عبد الرٛتن قاؿ: عن أيب ، كأخرج البخارم ُب األدب ا١تفرد، ليس عليو أمرنا فهو رد( عمل عمبلن 

ككانوا يتناشدكف الشعر ، )لم يكن أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم متحزّْقين كال متماكتين
دارت حماليق ، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر اهلل، كيذكركف أمر جاىليتهم، في مجالسهم

فرد: ]( عينيو كأنو مجنوف
ي
أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل )لم يكن كقولو: ، [ِّْصحيح األدب ا١ت

(؛ أم دل يكونوا متقبضُت كمتجمعُت ُب ٚتاعات كًحزؽ متعددة منطوية كل ٚتاعة عليو كسلم متحزقين
إذا ذيكّْر ، يأدل ٞتميع ا١تسلمُت من غَت تفريق، بل كاف الواحد منهم يعيش لؤلمة كل األمة، على ذاهتا

 كأنو ٣تنوف!.  –تجابتو كانقياده لتنفيذ أمر اهلل لشدة اس –دارت ٛتاليق عينيو ، بأمر فيو طاعة هلل
يت  –أف كجود األحزاب ا١تتعددة كا١تتباينة ُب برا٣تها ككسائلها ُب آّتمع الواحد ، كمنها - كإف ٝتي

كغَتىم من الزنادقة ا١تلحدين أصحاب النفوس ، يعترب أرضية خصبة لتحركات ا١تنافقُت –إسبلمية 
حيث أهنم ٬تدكف ُب ىذه األحزاب الغطاء الساتر لتحركاهتم كنشاطاهتم ، كالغايات ا٠تطَتة، ا١تريضة
كما   –ألف األحزاب من شأهنا ، كا١تبلذ اآلمن ألشخاصهم إذا ما فيضح أمرىم كعيرفت حقيقتهم، ا٢تدامة

كٓتاصة إذا كانوا ُب موقع القيادة  –أف تبالغ ُب الذكد كالدفاع عن أفرادىا  –ىو مبلحظ كمشاىد 
كٓتاصة  –ألف معاقبة األفراد كتوجيو التهم إليهم ، كعيرفت مؤامراهتا،  حاؿ كشفت خيانتهاُب –للحزب 

 –ُب ظل ٣تتمع حزيب  –ألجل ذلك فالعدالة ، ىي معاقبة للحزب كلسمعة اٟتزب –إذا كانوا قياديُت 
من  ا٬تد كثَتن ، ةكمن يتابع سَتة كثَت من األحزاب ا١تعاصر ، ال تأخذ طريقها بسهولة إذل التنفيذ كالتطبيق

قد استطاعت أف  –يهودية كماسونية كعناصر تابعة ألجهزة أمن الطواغيت  –الشخصيات ا٠تطَتة 
لتستلم فيها مناصب ، مستغلة حالة ا٠تبلؼ الدائرة بُت األحزاب ذاهتا، تتسرب إذل داخل ىذه األحزاب

 رمتها.على أمن كسبلمة اٞتماعة كرٔتا األمة ب اعالية تشكل من خبل٢تا خطرن 
التداكؿ على السلطة بالطرؽ  –كما يقولوف   –أف الغاية من كجود األحزاب السياسية ، كمنها -

تيقدر ٓتمس سنوات أك أكثر ، السلمية كل فًتة زمنية يتم التعارؼ على ٖتديدىا فيما بُت األحزاب ذاهتا
 كىذه فكرة مرفوضة من أكجو:، أك أقل!

كمن أحدث ُب ديننا ، ى السياسة الشرعية كالفقو اإلسبلمي: أهنا فكرة مستحدثة كدخيلة علأكالن 
 كأمرنا ما ليس منو فهو رد كمرفوض.
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كعدـ ، اليت أمرنا ٔتفاصلتها كمباينتها كالتمايز عنها، : أهنا فكرة من صنيعة اٞتاىلية ا١تعاصرةاثانين  
 التشبو بشيء من راياهتا كمبادئها.

، فقو اإلسبلمي كالسياسة الشرعية ا١تستنبطة من الكتاب كالسنة: أهنا فكرة مغايرة ١تا تيقرر ُب الاثالثن 
كأىواء ، الدالة على أف السلطاف ا١تسلم أك ا٠تليفة ا١تسلم ال ييعزؿ إال لداعو شرعيٍّ يستدعي العزؿ

األحزاب كرغباهتا ُب حب التسلط كاالستعبلء على اٟتكم ال يعد من ا١تربرات الشرعية اليت ٔتوجبها ييعزؿ 
 ا١تسلم كييستبدؿ بآخر غَته. السلطاف
: أهنا فكرة مؤداىا إذل عدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كغَت ذلك؛ ألف ارابعن 

، التغيَت ا١تستمر ُب ىذا آّاؿ ٭تدث فجوات كحالة فراغ كبَتة قد تؤثر على أمن كسبلمة كازدىار آّتمع
كىذا مبلحظ ُب أرقى الدٯتقراطيات ، د بناه القدًنكٓتاصة عندما يأٌب اٞتديد ليهدـ أك يغَت ما ق

 ا١تعاصرة!.
اليت تتبٌت اجتهادات كآراء ، : ىذه الفكرة فرصة سا٨تة لؤلحزاب اإلسبلمية البدعية ا١تنحرفةاخامسن 

ككصوؿ مثل ىذه األحزاب ال ، ُب أف تصل إذل سدة اٟتكم، شاذة كضعيفة بعيدة عن ىدم السلف
ر كالنفاؽ إلمكانية ٘ترير مآرّٔم كأىدافهم عن طريقها أكثر من غَتىا من شك أنو ٤تبب إذل أىل الكف

 إذل ىدم السلف. ااألحزاب اليت تكوف أكثر استقامة كقربن 
كىذا ، : ىذه الفكرة تعٍت كجود التنافس فيما بُت االٕتاىات اإلسبلمية للوصوؿ إذل اٟتكماسادسن 

  ا١تسلمُت.من لوازمو زرع بذكر الفرقة كالبغضاء كالعداكة بُت
: قد تقدمت األحاديث الدالة على كجوب قتل من ينافس ا٠تليفة أك السلطاف ا١تسلم األكؿ اسابعن 

اليت قد ، التعامل مع ىذه الفكرة الدخيلة ا٦تا يبطل ٘تامن ، كينازعو على اٟتكم -ا١تبايع مبايعة شرعية  –
ككاحد منها  –جو التسعة اآلنفة الذكر ألجل ٚتيع ىذه األك ، كبعد، تلوث ّٔا كثَت من دعاة ىذا العصر!

ٍن  –يكفي  كانت   انقرر جازمُت غَت مًتددين كال شاكُت: أنو ال حرية لؤلحزاب ُب ظل دكلة اإلسبلـ أمَّ
ٍن ، عقيدة كىوية ىذه األحزاب مهما ٝتت غاياهتم  –كانت مسمياهتا؛ أم ال ٬توز للمسلمُت   اكأمَّ

 ُب ظل الدكلة اإلسبلمية. سياسية اأف يشكلوا أحزابن  –كحسنت مقاصدىم 
o :كجود األحزاب اإلسبلمية ُب ظل دكلة علمانية ال ٖتكم ٔتا أنزؿ اهلل 

ٮتتلف اٟتديث ىنا بعض الشيء عما قلناه عن العمل اٟتزيب اٞتماعي ُب ظل دكلة اإلسبلـ 
، كاألمر لو اٟتكم االختبلؼ كاقع ا١تسلمُت ُب كل من الدكلتُت؛ ففي دكلة اإلسبلـ يكوف اإلسبلـ عزيزن 

، كيتقوف بو، كتتوحد كلمتهم، كا١تسلموف ُب دكلتهم أعزاء ٢تم شوكتهم كإمامهم الذم ٬تتمع عليو مشلهم
، فمات اكاحدن  اكمن فارقها شربن ، كاٞتماعة قائمة كموجودة من شذ عنها شذَّ ُب النار، كيقاتلوف من كرائو
 ظل الدكلة اإلسبلمية اليت تلتـز بشريعة ألجل ذلك قلنا: ال مربر لوجود األحزاب ُب، مات ميتة جاىلية
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كتفريق كلمتهم ُب شيع كأحزاب ما أنزؿ اهلل ّٔا ، سول شق عصا ا١تسلمُت – كعمبلن  قوالن  –اإلسبلـ  
كال تلتـز شرع اهلل بالقوؿ ، ككل دكلة ال ٖتكم ٔتا أنزؿ اهلل –أما ُب ظل دكلة الطاغوت ، من سلطاف

، كا١تسلموف مضطهدكف ُب دينهم كمعاشهم، ٤تارب فاإلسبلـ –كالعمل فهي دكلة طاغوت 
كليس ٢تم إماـ ، كمستضعفوف ُب ديارىم ييساموف أشد أنواع العذاب كالفنت لصدىم عن دينهم اٟتنيف

كىم من جهة ، كيقيم فيهم حكم اهلل، كيقاتل عنهم كدكهنم األعداء، ٬تمع كلمتهم كيوحد طاقاهتم
كمن ٍبىَّ اٞتهاد ُب سبيل اهلل تعاذل ، أسباب القوة قدر استطاعتهمباإلعداد كاألخذ ّتميع  امطالبوف شرعن 

كيكوف ، حىت ال تكوف فتنة، كإبطاؿ الباطل كالظلم، كإحقاؽ اٟتق كالعدؿ، إلعبلء كلمتو ُب األرض
كإلعبلء  ، انطلقوا للجهاد –كىذا كاقع حالهم  –فهل يصح أف ييقاؿ لهم ، الدين كلو هلل كحده

كىل يقاؿ لهم ال يجوز لكم أف تعدكا ، ؟بمفرده كبحسب ما يهول كيريد كبلن كلمة اهلل في األرض  
، كتعملوا لنصرة دينكم كرفع الظلم عن أنفسكم من خبلؿ عمل جماعي منظم، للجهاد عدتو

 –كىل يقاؿ لهم ، ليوجهها بهدكء كدراية إلى الهدؼ المنشود؟!، كيرص الصفوؼ، يرشد الطاقات
ال يجوز لكم أف تجتمع كلمتكم كيلتم شملكم على  –و كلمتهم كىم ليس لهم إماـ تجتمع علي

ال يقوؿ ّٔذا القوؿ ، كيحفظ لكم دينكم كمحارمكم؟!، أمير مسلم عدؿ يقاتل دكنكم كمن كرائكم
أك رجل غاش ال ، مرجف مغفل تملكو الجبن كالخوؼكال يقوؿ بو إال كاحد من اثنُت: ، ناصح ٤تب

كطواغيت الكفر اٞتاٙتُت على صدر األمة كمقدراهتا ماذا يريدكف ، يريد للمسلمين أف تقـو لهم قائمة
كاٟتركة ، من ا١تسلمُت غَت ىذه االتكالية كالنزعة الفردية االنطوائية السلبية اليت ال تتفاعل مع كاقع األمة

كاعلم أنو ال شيء ٮتيف الطواغيت ، الفوضوية العشوائية اليت ال يقرىا كال يرضاىا نقل كال عقل؟!
ألهنم يعلموف أنو ىو العمل الذم ٯتكن أف ، رىبهم من ا١تسلمُت مثل العمل اٞتماعي ا٢تادؼ ا١تنظمكي

كىاف ُب ، كمىت علم الطاغوت أف ا١تسلم يتحرؾ لدينو بطريقة فردية أنانية استخف بو، ايثمر كينتج شيئن 
على خبلؼ ذلك يعمل كإف كاف ىذا ا١تسلم ، كرضي حالو مهما كاف يتصف باالستقامة كااللتزاـ، عينو

لذا ، كحسبوا لو ألف حساب!، خافوه كىابوه، لدينو من خبلؿ ٚتاعة عامة منظمة يعلوىا أمَت مطاع
أكثر مما يريدكف معرفتو ، كمع أم جماعة يعمل، نراىم يهتموف في معرفة انتماء الفرد التنظيمي

 نية من حيث األىميةفهذه أمور تأتي بالدرجة الثا، كعقيدتو، كأفكاره، عنو من حيث منهجو
الكل يستهُت بو... كٓتاصة أننا نعيش ُب زماف ، حق ببل سيف كال ساعد ٭تميو، كا٠تطورة عليهم!

كرأيو مسموع ، على حق كصواب اكىو دائمن ، كمنطق األقول ىو األسلم كاألحكم، تسوده شريعة الغاب
 كمطاع!.
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ىذه الضركرة تأٌب من جهتُت: ، كرةضر  العمل لئلسبلـ من خبلؿ ٚتاعة منظمة عليها أمَت مطاعك  
كجهة ثانية كىي ، جهة ما ٯتليو الواقع على ا١تسلمُت من كجوب األخذ بأسباب القوة كا١تنعة كالتمكُت

 داللة النصوص الشرعية:
تواجو  –ا١تتمثلة بأنظمتها الكافرة الدكلية منها كاحمللية  –أما ما ٯتليو الواقع: فإف اٞتاىلية ا١تعاصرة 

كعتاد كجيوش كغَت ذلك. ، كتكتل كإعداد، بكل أسباب القوة كا١تنعة؛ من تنظيم كٗتطيط ا١تسلمُت
كا١تسلحة ّتميع أسباب ، كبا١تقابل فمن العبث كالتواكل أف يواجو ا١تسلموف ىذه اٞتاىلية ا١تنظمة القوية

، إتكالية!كركح صوفية ، بأسباب الضعف كا٢تزٯتة؛ من عشوائية كحركة فردية فوضوية، القوة ا١تادية
كالقوة ال يفلها ، كالعمل اٞتماعي يقابلو عمل ٚتاعي ٦تاثل، فالتنظيم يقابلو التنظيم ال الفوضة كالعشوائية

 كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب. ، كاٟتديد ال يفلو إال اٟتديد، إال القوة ال الضعف كالتشرذـ
ا١تسلمُت باإلعداد كاألخذ بأسباب القوة أما من حيث داللة النصوص الشرعية: فقد أمر اهلل تعاذل 

)كأعدكا لهم ما استطعتم من قوة كمن رباط الخيل قاؿ تعاذل: ، كا١ترتدين، لَتىبوا أعداءىم من الكفار
كُب ، [َٔاألنفاؿ: ] ترىبوف بو عدك اهلل كعدككم كآخرين من دكنهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم(

)إذا خرج ثبلثة في سفر فليؤمركا أحدىم( سلم أنو قاؿ: فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو ك ، السنة
)فإف بٍت آدـ ال تتم مصلحتهم إال قاؿ ابن تيمية: ، [ََٓصحيح اٞتامع الصغَت: ، ]ركاه أبو داكد

حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو ، كال بد ٢تم عند االجتماع من رأس، باالجتماع ٟتاجة بعضهم إذل بعض
كقاؿ الشوكاين بعد أف ، [َّٗ/٣ِٖتموع الفتاكل: ] فرو فليؤمركا أحدىم(كسلم: )إذا خرج ثبلثة ُب س

أف يؤمركا عليو  ا)فيها دليل على أنو يشرع لكل عددو بلغ ثبلثة فصاعدن ذكر أحاديث اإلمارة ُب السفر: 
فمع عدـ التأمَت يستبد كل كاحد ، أحدىم ألف ُب ذلك السبلمة من ا٠تبلؼ الذم يؤدم إذل التبلؼ

كإذا شرع ىذا لثبلثة ، كمع التأمَت يقل االختبلؼ كٕتتمع الكلمة، فعل ما يطابق ىواه فيهلكوفبرأيو كي
يكونوف ُب فبلة من األرض أك يسافركف فشرعيتو لعدد أكثر يسكنوف القرل كاألمصار ك٭تتاجوف لدفع 

)لن يبرح كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، [ِٔٓ/ٖنيل األكطار: ] التظادل كفصل التخاصم أكذل كأحرل(
)ال تزاؿ طائفة كُب ركاية: ، يقاتل عليو عصابة من المسلمين حتى تقـو الساعة( اىذا الدين قائمن 

يفقهو في  ا)من يرد اهلل بو خيرن كُب ركاية: ، من أمتي يقاتلوف على الحق ظاىرين إلى يـو القيامة(
ناكأىم إلى يـو كال تزاؿ عصابة من المسلمين يقاتلوف على الحق ظاىرين على من ، الدين

ال يضرىم من ، )ال تزاؿ عصابة من أمتي يقاتلوف على أمر اهلل قاىرين لعدكىمكُب ركاية: ، القيامة(
كقوؿ ، [ركل ٚتيع ىذه الركايات مسلم ُب صحيحو] خالفهم حتى تأتيهم الساعة كىم على ذلك(
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، [ٕٔٔالصحيحة:  ]السلسلة (كالفرقة عذاب، الجماعة رحمة) :-صلى اهلل عليو كسلم  –النيب  
 كاالختبلؼ.، كتنهى عن التفرؽ كالفردية، كغَتىا كثَت من النصوص اليت تلـز باٞتماعة كاالجتماع
ُب حاؿ غياب الدكلة اإلسبلمية كعدـ كجود  –ك٨تن إذ نقوؿ بشرعية العمل اٞتماعي ا١تنظم 

، نقيده بقيود شرعية كإ٪تا، فإننا ال نقوؿ بو على إطبلقو من دكف قيد أك شرط –خليفة للمسلمُت 
 أ٫تها: ، اكنشًتط لو شركطن 

كعدـ ، ُب حاؿ غياب الدكلة اإلسبلمية –كما بيناىا   –كجود الضركرة ا١تلزمة لذلك؛ كتكمن  -ُ
 كيرعى قضاياىم الدينية كالدنيوية.، كجود سلطاف مسلم )خليفة( ٕتتمع عليو كلمة ا١تسلمُت

كعلى أساس االتباع كاالقتداء ، بالكتاب كالسنةأف تقـو ىذه اٞتماعة على أساس االلتزاـ  -ِ
كأم ٚتاعة أك حزب دل ينضبط ّٔذا ، ال االبتداع كاألفكار الضالة كا١تنحرفة، ٔتنهج السلف الصاحل

شره أكثر من  –فهو ٕتمع باطل كمرفوض ، أك يعرؼ عنو بتفريطو بثوابت كأصوؿ ىذا الدين، الضابط
من  كما ُب األثر عن ابن مسعود رضي اهلل عنو: ،  َت سواده ُب شيءال ٬توز االنتماء إليو أك تكث –خَته 

  .كثر سواد قوـو فهو منهم
كالعمل على إحياء ، التعاكف على الرب كالتقول، أف تكوف الغاية من العمل اٞتماعي ا١تنظم -ّ

، اة كاٟتكمكمن ٍب استئناؼ حياة إسبلمية تسود ٚتيع مناحي اٟتي، فريضيت اإلعداد كاٞتهاد ُب سبيل اهلل
كعن حرمات ، تقـو مقاـ السلطاف ا١تسلم ُب الذكد عن الدين –متمثلة ُب أمَتىا  –كاٞتماعة ىنا 

)كتعاكنوا على البر كالتقول قاؿ تعاذل: ، ا١تسلمُت قدر ا١تستطاع إذل حُت قياـ ا٠تبلفة العامة للمسلمُت
 كأعدكا لهم ما استطعتم من قوة()كقاؿ تعاذل: ، [ِا١تائدة: ] كال تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف(

، [ّٗاألنفاؿ: ] )كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل(كقاؿ تعاذل: ، [َٔاألنفاؿ: ]
كىو خير لكم كعسى أف  ا)كتب عليكم القتاؿ كىو كره لكم كعسى أف تكرىوا شيئن كقاؿ تعاذل: 

)كلتكن منكم كقاؿ تعاذل: ، [ُِٔلبقرة: ا] كىو شر لكم كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف( اتحبوا شيئن 
كقاؿ تعاذل: ، [َُْآؿ عمراف: ] أمة يدعوف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر(

 عسى اهلل أف يكف بأس الذين كفركا()فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك كحرض المؤمنين 
 . [ْٖالنساء: ]

على منهاج النبوة  –أساس توحيد كلمة ٚتيع ا١تسلمُت أف يقـو العمل اٞتماعي ا١تنظم على  -ْ
، كعليو أم فرقة تقع بُت ا١تسلمُت ٯتكن ترميمها، كٚتاعة كاحدة قدر ا١تستطاع، ُب حزب كاحد –

 –كعملوا ، كخالفوا نصوص الكتاب كالسنة، كقد عصوا اهلل كرسولو، فهم آٙتوف، كا١تسلموف ال يفعلوف
)كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب كما قاؿ تعاذل: ،  العدك من رقأّم على ٘تكُت –عن قصد أك غَت قصد 
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)إف الذين فرقوا كقاؿ تعاذل: ، أم تتبلشى قوتكم كتذىب منعتكم كغلبتكم، [ْٔاألنفاؿ: ] ريحكم( 
)كاعتصموا بحبل اهلل كقاؿ تعاذل: ، [ُٗٓاألنعاـ: ] لست منهم في شيءو( ادينهم ككانوا شيعن 

فعدـ مراعاهتم ٢تذا الشرط يوقعهم ٖتت طائلة ىذه النصوص ، [َُّعمراف: آؿ ] كال تفرقوا( اجميعن 
 كغَتىا من النصوص اليت تأمر بالوحدة كاٞتماعة كالتآلف. 

أما ما ىو فوؽ ، قائم على التقصَت فيما ىو مستطاع كمقدكر عليو –كما تقدـ   –كمدار اإلٍب ىنا 
 )فاتقوا اهلل ما استطعتم(لقولو تعاذل:  –شاء اهلل إف  –القدرة كاالستطاعة نرجو ارتفاع اٟترج كاإلٍب 

 .[ِٖٔالبقرة: ] إال كسعها( ا)ال يكلف اهلل نفسن كقولو تعاذل: ، [ْٔالتغابن: ]
من أقطار  -كنقصد القطر الواحد  – ال ٬توز تشكيل أم عمل حزيب جديد ُب أم قطر -ٓ

ألف قياـ ٚتاعات متعددة على ، ودة قببلن إذا كانت اٞتماعة األكذل ُب ىذا القطر قائمة كموج، ا١تسلمُت
كُب ، ال مربر لو البتة سول تفريق كلمة ا١تسلمُت كإضعاؼ شوكتهم –منهجها كاحد  –نفس الساحة 

فإف كاف ُب العقائد ، يقدر خطؤىا، حاؿ خطأ اٞتماعة األكذل كا٨ترافها عن جادة اٟتق كالصواب
أم ا٨ترفت عن منهاج النبوة بالقدر  –كالتعايش معو  ،كفيما ال ٯتكن إقراره أك السكوت عليو، كاألصوؿ

يتخلى عنها ا١تسلموف كيشرعوف ُب عمل ٚتاعي جديد يقـو  –الذم يربر ا٠تركج منها كالتخلي عنها 
 على أساس منهاج النبوة.

فإف ذلك ال يربر االنقساـ ، كُب الفركع أك ُب السلوؾ لبعض أفرادىا أما إف كاف خطؤىا ٤تتمبلن 
ألف مثل ىذا النوع من األخطاء كارد ك٦تكن الوقوع حىت ُب ، شكيل ٚتاعة أخرل من جديدعليها كت

عن زماننا الذم ابتعد عن عهد  فضبلن ، عهد الصحابة كالتابعُت ٢تم بإحساف الذين جاءكا من بعدىم
 النبوة أكثر من ألف كأربعمائة سنة. 

على  اكضررن  اغايرة متباغضة متفرقة أشد خطرن ألف فرقة ا١تسلمُت كانقساـ كلمتهم ُب ٚتاعات مت اكثانين 
ا١تسلمُت من البقاء ُب حزب أك ٚتاعة فيها بعض األخطاء الفرعية أك السلوكية اليت ٯتكن إزالتها أك 

 معاٞتتها بشيء من النصح كاٟتكمة. 
من ألف ىذه اٞتماعة أك آّموعة اليت ستنشق لن تسلم ٦تا كقعت بو اٞتماعة األـ األكذل ، اكثالثن 

كبالتارل فإف سلسلة االنقسامات كإحداث التجمعات كالتحزبات ا١تقيتة ، الوقوع ُب بعض األخطاء
 كما ىو حاؿ كثَت من التكتبلت كالتجمعات ا١تعاصرة.،  ستستمر كلن تتوقف

لذلك ٧تد أف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو رغم خبلفو مع عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو 
دث ٚتاعة ثانية للصبلة، كىو ٓتبلؼ السنة امو للصبلة ُب ًمٌت أربعن كإنكاره عليو إ٘تا كصلى ، فإنو دل ٭تي

كخبلصة ، الخبلؼ شر ؟! فقاؿ:افقالوا لو: تعيب على عثماف ٍب تصلي خلفو أربعن ، اخلف عثماف أربعن 
ن ال بد م، كىو إحداث ٚتاعة جديدة تعمل لئلسبلـ، القوؿ: عند اإلقباؿ على عمل من ىذا القبيل



 

 

 (ْٕ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

كأيهما ترجح ، اأك أكثر نفعن  اأيهما أشد ضررن  –من منظور شرعي بعيد عن العصبية كا٢تول  –ترجيح  
 كأيهما ترجح فيو ا١تفسدة كا١تضرة فيدفعو كيرده.، فيو ا١تصلحة فيقدمو

فتهتم بأمور ٚتيع ا١تسلمُت ا٠تاصة ، اىتمامات األمة –قدر ا١تستطاع  –أف تعيش اٞتماعة  -ٔ
من دكف ٘تييز أك تفريق بُت أحد من ، كٔتصلحتهم ككيف ٖتقق ٢تم النفع كالفائدة ،منها كالعامة

على اختبلؼ  –تتساكل ذ٦تهم ، متساككف ُب اٟتقوؽ، أخوة ُب الدين افا١تسلموف ٚتيعن ، ا١تسلمُت
)إنما المؤمنوف كما قاؿ تعاذل: ،  ال تفاضل فيما بينهم إال بالتقول كالعمل الصاحل –مراتبهم كمكانتو 

، كُب اٟتديث، [ُّاٟتجرات: ] )إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم(كقاؿ تعاذل: ، [َُاٟتجرات: ] إخوة(
)المؤمنوف من أىل اإليماف بمنزلة الرأس من فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

 ،أخرجو أٛتد] يألم المؤمن لما يصيب أىل اإليماف كما يألم الرأس لما يصيب الجسد(، الجسد
إف اشتكى رأسو ، )المؤمنوف كرجل كاحدكقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، [ُُّٕالسلسلة الصحيحة: 

 . [ركاه مسلم] كإف اشتكى عينو اشتكى كلو(، اشتكى كلو
أف ييسلم أخاه إذل الظلم  –كىو يستطيع أف يدفع الظلم عن أخيو ا١تسلم  –فبل ٬توز للمسلم 

من الدرجة الثانية أك الثالثة لكونو ال ينتمي إذل حزبو أك فئتو  كالفقر كاٞتوع بدعول أنو مسلم، كالقهر
من األحزاب ا١تعاصرة ا١تسماة باإلسبلمية ال هتتم  اكالذم دعانا لئلشارة إذل ىذا األمر أف كثَتن ، كٚتاعتو!

من كما سواىم ، من األياـ اأك فيمن يطمعوف أنو سيكوف منهم يومن ، إال بأفرادىا أك فيمن يعطيها الوالء
ا١تسلمُت فلهم ا١توت كا٢تبلؾ كالفقر ككل أنواع اإل٫تاؿ كإف كانوا على أتقى كأصلح قلب رجل من 

أك ال يعطوف الوالء ، فإف أمرىم ال يعنيهم ُب شيء ما داموا ال ينتموف إذل حزّٔم أك ٚتاعتهم، ا١تسلمُت
كبانعداـ الشعور ، نية كالعصبيةكحزب أك ٚتاعة تيعرؼ ّٔذه األنا، ا١تطلق ألمَت كشيخ اٟتزب أك اٞتماعة!

كأنو ال ٬توز تكثَت سوادىا ُب ، ال شك أف عدمها أفضل من كجودىا، با١تسؤكلية ٕتاه ٚتهور ا١تسلمُت
  شيء.

مع ٚتيع ا١تسلمُت من دكف استثناء أك  –بالقوؿ كالفعل  –على اٞتماعة أك اٟتزب أف ينهج  -ٕ
فيوالوف بقدر ك٬تافوف بقدر كفق ضوابط ، ب كالكره ُب اهللكاٟت، مبدأ ا١تواالة كا١تعاداة ُب اهلل، ٘تييز

كاليت ، كىذه من أعظم ا٠تصاؿ اليت ٭تبها اهلل تعاذل كيرضاىا، كتعاليم الشرع من غَت زيادة أك نقصاف
)إف أكثق عرل اإلسبلـ أف تحب كما ُب اٟتديث: ،  تستدعي لصاحبها القبوؿ ُب األرض كُب السماء

كإذا كاف اٟتب ُب اهلل ، [ََِٗالسلسلة الصحيحة: ، أخرجو أٛتد كغَته]( كتيبغض في اهلل، في اهلل
ال شك أف عقد ا١تواالة كا١تعاداة ُب غَت اهلل عز كجل من ضركب ، كالبغض ُب اهلل من اإلٯتاف كاإلسبلـ

م  يحبونه ا)كمن الناس من يتخذ من دكف اهلل أندادن كما قاؿ تعاذل: ،  الشرؾ الذم ال يغفره اهلل تعاذل
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كعليو فالتحذر اٞتماعة أشد اٟتذر من أف ، [ُٓٔالبقرة: ] هلل( اكحب اهلل كالذين آمنوا أشد حبن  
كما ىو شأف أكثر األحزاب   –يكوف كالؤىا كبراؤىا يعقداف على أساس االنتماء اٟتزيب أك ا١تشيخي 

اٟتزب فلو مطلق  فمن كاف من اٟتزب أك اٞتماعة أك ٦تن يوالوف الشيخ أك أمَت –كالتجمعات ا١تعاصرة 
، ال يستحق ىذا القدر من اٟتب كا١تواالة اكييعطى كامل اٟتقوؽ كالرعاية كإف كاف فاسقن ، اٟتب كالوالء

فإنو ييعادل ، أك ٦تن ال يوالوف الشيخ أك أمَت اٟتزب مواالة مطلقة، كمن كاف خارج اٞتماعة أك اٟتزب
اَب كال ييعطى شيئن  كىذا ، كإف كاف من خيار ا١تسلمُت كصاٟتيهم!، من حقوقو اليت يستحقها كمسلم اك٬تي

اليت تكاد تتحوؿ ُب عملها ، من أشد ما ينكر على كثَتو من األحزاب كالتجمعات اإلسبلمية ا١تعاصرة
تشبو ُب كثَت من اٟتاالت التجمعات كاألحزاب  –الدعوم إذل تكتبلت كعصابات متحزقة كمتفرقة 

 ذاتية الشخصية الضيقة.ٕتمعها كتفرقها ا١تصاحل ال -العلمانية 
، ك٬تمع مشلهم، كخليفة يرأسهم اكنصَّب ا١تسلموف عليهم سلطانن ، إذا أقيمت دكلة اإلسبلـ -ٖ

، كجب على اٞتماعة أك اٟتزب أف ٭تل نفسو، كيذكد عنهم كعن دينهم كحرماهتم، كيوحد كلمتهم
ك بقية األحزاب لعدـ كجود ما ككذل، كيأ٘تر بإمرة اإلماـ العاـ للمسلمُت، كينخرط ُب اٞتماعة العامة

كقد تقدمت اإلشارة إذل ذلك عند اٟتديث عن شرعية األحزاب ُب ظل دكلة ، ايربر كجودىا شرعن 
إف أرادت ، ىذه الشركط الثمانية ىي أىم الشركط اليت ٬تب على اٞتماعة أف تلتـز ّٔا، كبعد، اإلسبلـ

كأم ٚتاعة ال تلتـز ّٔذه الشركط تنفي عن  ،كتقنع ٚتاىَت ا١تسلمُت ّٔا، أف تعطي لوجودىا الشرعية
اـ إليها كما أنو ال ٬توز االنضم،  كيكوف عدـ كجودىا أفضل من كجودىا، نفسها ا١تربر الشرعي لوجودىا

، ٕٕ – ٗٔحكم اإلسبلـ ُب الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت: ص ]أك تكثَت سوادىا ُب شيء 
 .[صرؼبت ُُٗ – ُُِ، َُٓ – َُّ، ِٗ – ُٖ

 -:(البرلمانات)حكم الدخوؿ في المجالس التشريعية  المسألة السادسة:
 من أىم إفرازات النظاـ الدٯتقراطي ما ييسمى بآّالس التشريعية فما ىو حكم دخوؿ ىذه آّالس؟

ك ، ىذه آّالس من الكفر ٗتلو إذ ال، ث األصل ىو التحرًنالرب١تانات من حي حكم الدخوؿ ُب
بل ىي ، كاالستسبلـ لغَت اهلل، كاالمتناع عن حكم اهلل، كالطعن ُب سنة رسوؿ اهلل، أيآت اهللب االستهزاء

كغلب عليو ، ُب ذلك إال من فسدت فطرتو كال ينازع، قائمة على ذلك كما ىو معلـو لدل اٞتميع
معيشيا ن ال يعرؼ إال لغة ا، كغلبت عليو شقوتو ٦تن يتكسبوف بدينهم، ا٢تول لدينار كأيعطوا عقبل ن

 كالدرىم.
، اٟتكم على من دخلها ٮتتلف باختبلؼ أنظمة الدكؿ كقوانينها؛ فبعضها يشًتط القسم الدستورم

كأما اآلف فاألمر قد ، اكتركيا قدٯتن  اك منهم من ال يشًتطو كاٞتزائر سابقن ، اليمُت الدستورم أك ٔتا يسمى
كصيغة القسم ، سمى باليمُت الدستوريةأك ما ي، كالقسم الدستورم، تغَت فبل يرضوف منهم دكف الكفر



 

 

 (ْٗ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

٦تا يدؿ على رضى  كنحو ذلك، كتطبيقو، أف يقوؿ أقسم باهلل على احتراـ الدستورالدستورم:  
ٍقسمً 

ي
فتكوف العبارة بعد إيضاح معٌت احًتاـ الدستور من أنو يقسم باهلل على  كالتزامو ْتكم الطاغوت، ا١ت

كمتابعة ، ك تسويغ اتباع غَت شريعة رسوؿ اهلل، كالرضى بو، كٖتكيم غَت شرع اهلل، الكفر بكتاب اهلل
كا١تطالبة بالتعديبلت كما ، أعداء اهلل على أصل الدستور الذم ٯتنحو حق ا١تشاركة ُب التشريعات

 -كاألمر كما قاؿ الشاعر:، يزعموف
 فبل ديننا يبقى كال ما نرقع نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

كالعمل ، اليمُت الدستورم كتأدية القسم على احًتاـ ما فيو، اٟتكومةأك ، فإذا اشًتط رئيس الرب١تاف
كمناة الثالثة ، كالعزل، كىو ٔتنزلة من أقسم على احًتاـ البلت، فمن فعل ىذا فهو كافر، على تطبيقو

كاألزالـ ، ، كمن يديركف األقداح عندىا، كتراجم األصناـ، كيكونوف بذلك ٔتنزلة سدنة األكثاف، األخرل
أك ا١تنسوخة كالتزاـ أحكامهما ُب ىذا الزماف لكاف  ، أك اإل٧تيل احملرفة، على تطبيق التوراة و أقسمبل ل
فكيف بأحكاـ النصارل اليت ىي ، اإلٚتاع على ذلك –رٛتو اهلل  -كقد حكى ابن كثَت، باهلل اكافرن 

 كزبالة أذىاهنم كأكىامهم.، ٨تاتة أفكارىم
  فيو بشركط: أك اليمُت فبل يكفر الداخل، ذا القسمكأما إذا دل يشًتط رئيس الرب١تاف ى

 :اطاغوتين  اأال يقر حكمن  الشرط األكؿ. 
 :اطاغوتين  اع حكمن شرّْ أال يي  الشرط الثاني. 
 :منهم كمن ىذا كيظهر ٢تم العداكة كالرباءة ، كيصرح بكفرىم، أف ينكر عليهم الشرط الثالث

ألف ، ال إكراه مع االختيار ُب جلوسو مع الكفارأك ينصرؼ من آّلس إذ ، حىت تربأ ذمتو، الطاغوت
ؿ عليكم في الكتاب أف إذا كقد نز )لقولو تعاذل: ، لوكإقرارأ ، يعترب رضىن بكفرىم عدـ اإلنكار عليهم

 اا في حديثو غيره إنكم إذن تقعدكا معهم حتى يخوضو اهلل يكفر بها كيستهزئ بها فبل يات سمعتم آ
 (عنهم)كإذا رأيت الذين يخوضوف في آياتنا فأعرض عاذل: كقولو ت، [َُْالنساء: ] مثلهم(

 .[بتصرؼ ِّ، ُّاإليضاح كالتبيُت ألٛتد ا٠تالدم: ص ] [ٖٔاألنعاـ: ]
 -للدخوؿ في المجلس التشريعي: -اسم مفعوؿ  - حكم الميرىشىحً  المسألة السابعة:

يرىشى 
 ح إذل ثبلثة أقساـ:ينقسم ا١ت

 كاألمر عنده سياف فهذا كافر على ، ادستورين  اأف يعلم أف ىناؾ ٯتينن  القسم األكؿ:
 كل حاؿ كيدؿ على ذلك ما يلي:

 أف العـز على الكفر كفر باٟتاؿ. -
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، كاإلرادة ىي عمل القلب، [َٔالنساء: ] يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت()كقولو تعاذل:  - 
يحلفوف باهلل ما )و تعاذل: كقول، ةعليو ال ٤تالادة اٞتازمة تستلـز كجود ا١تقدكر كاإلر ، كعزمو على الفعل

من عـز على ك ، [ْٕالتوبة: ] (قالوا كلقد قالوا كلمة الكفر ككفركا بعد إسبلمهم كىموا بما لم ينالوا
كال ، كال تثبت، تستقربلؼ الوساكس الشيطانية اليت ال ٓت، اسائغن  اكرأه أمرن ، الكفر كأنو أجاز الكفر

 كال يركن إليها.، يطمئن معها القلب
فإف تبُت  فهذا يينبو، طاغوٌبأك أف ىناؾ تشريع ، ادستورين  اف ال يعلم أف ىناؾ ٯتينن أ :القسم الثاني

من علق الكفر بأمر مستقبل كفر كفر بنية القسم ألٌف ،  كعـز على الدخوؿ بعد ذلك، باطلهملو 
 .ع فهو ا١تطلوب كال يكفر قبل ذلككإف رج، فإف دل يًتاجع كاف كالقسم األكؿ، باٟتاؿ

كال أقر أل تشريع طاغوٌب فهذا ال ، كىو الذم يقوؿ ال أقسم على احًتاـ الدستور :القسم الثالث
ينظر إذل أم القسمُت يؤكؿ ك٭تكم لو ْتكم اٟتاؿ ال ْتكم ا١تآؿ، يكفر كلكن أين ىذا ، كىو آٍب ٍب ي

على أصل يوافقهم  أبدا ن حىت كاٟتالة ىذه، بل ال ٯتكنونو من الدخوؿ ُب الرب١تاف، النوع من الواقع
كمرشىحه من قبل ، نائب ُب الرب١تافأحقية ا١تطالبة ٔتا يريد لكونو  اليت تعطيوكاإلقرار بالدٯتقراطية ، الدستور
على فرض كجود ىذا النوع ُب ىذه األزمنة، ك٦تثله لطائفةو منو، الشعب اإليضاح ] كلكن نقوؿ ذلك تنزال ن

 .[بتصرؼ ّْكالتبيُت ألٛتد ا٠تالدم: ص 
كىو الذم يدلي بصوتو الختيار من يراه  -اسم فاعل  - الميرًشحً  حكم لمسألة الثامنة:ا

 -يستحق الدخوؿ في البرلماف ليمثل طائفةه من الناس:
يرىًشح إذل قسمُت:

 ينقسم ا١ت
، ك يقسموف على ٥تالفة حكم اهلل، ىم الذم يعلم أف النواب يشرعوف مع اهلل تعاذل القسم األكؿ:

كإعانتو على ، فهذا الشك ُب كفره لرضاه بذلك، كالرضى ّٔا كلو ابتداءن ، الطاغوت كاحًتاـ أحكاـ
 الكفر مع إقراره كاعًتافو ببطبلنو.

أك يدكر ٓتيالو ىذا كلو فهذا ييعٌرؼ ، بل كال ٮتطر ببالو، كىو من ال شعور لو بذلك القسم الثاني:
 كإف رجع، كال كرامة لو، أصر بعد التعريف كفرفإف ، كييفصل لو ُب البياف كتيزاؿ عنو الشبو حقيقة أمرىم

اإليضاح كالتبيُت ألٛتد ا٠تالدم: ]لعدـ قياـ كصف الكفر بو  قبل ذلككال يكفَّر ، فهذا ىو ا١تطلوب
 .[بتصرؼ ّْص 
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 -حكم المسلم إذا أقسم على احتراـ الدستور: المسألة التاسعة: 
 ال ٮتلو من حالتُت:

  –ببل شك  -فهذا ، أك جائزه ، كأنو مباحه ، بالدستور ال بأس بو ٟتكمأف يعتقد أف ا الحالة األكلى:
 كافر.

 كىذه اٟتالة، أك أنو معصية، دكف كفرو  أف يعتقد أف التشريع كاٟتكم بالدساتَت كفره  الحالة الثانية:
فنقوؿ الشك من أف صاحب ، ك النظر، كلكن ٖتتاج إذل شيء من التأمل، ىي احملك كمثار اٞتدؿ

كأنو من تشريع البشر كمن ، لكونو خبلؼ حكم اهللر انية يعتقد حرمة التحاكم إذل الدستو اٟتالة الث
كال شك أف القسم على ، ككل حكم خالف حكم اهلل كالرسوؿ فهو حكم طاغوٌب، أحكاـ اٞتاىلية
يعترب كتطبيقها على الناس كإلزامهم ّٔا  ا١تعلومة بالدين من الضركرة أك اٞتلية الواضحة احًتاـ احملرمات

ٍقًسمي كونو ال يراىا كفرن ، كرسولو، توكآيا، كاستهزاءن باهلل، اك ظاىرن ، اباطنن  اككفرن ، استحبلالن 
ي
أك ، اكال ينفع ا١ت

، [ٓالكهف: ] (امن أفواىهم إف يقولوف إال كذبن  كبرت كلمة تخرج)كما ىو قو٢تم:   اأك حسنن ، اجائزن 
كلكن ال ، كانوا يعتقدكف حرمة قو٢تم،  ..قولتهم الفاجرة(.مثل قراءنا)ما رأينا كال ٮتفى أف الذين قالوا: 

إذ ال أحد يقصد الكفر إال ، كتسجيلو الكفر عليهم، فنزؿ القرآف بتجرٯتهم، يكفركف بو يظنوف أنو كفره 
كالقسم على احًتاـ الطاغوت ىي أكؿ درجات الدخوؿ ُب ، ا شاء اهلل كىذه ىي مسألة القصدم

، كضبلؿ فاضح، كالرضى ّٔذا كفر كاضح، فيقولوف قاؿ ا١تشرع فبلف ؛مشرع كمن ٍب ييلقب بأنو، الرب١تاف
كالشك أف ىذا البد أف يكوف قد ٝتع بعض من ينكر عليو أف فعلو ىذا كفر ، ٍب ينزؿ درجةن درجة

فلذا احتج ّٔذه ، اأك يراه جائزن ، كحىت يفضلو على حكم اهلل، فلذا قاؿ حىت يستحل اٟتاكم، أكرب
 ايو بل البد أف يكوف بلغو كلو بعض ذلك فقد أنكر العلماء عليهم كالدعاة قدٯتن اٟتجج على ٥تالف

كسعوا ُب جلب ، عوا ىذه الدعوة الكاذبة ا٠تاطئةكألفت ُب ذلك الرسائل كالكتب حىت ادٌ ، اكحديثن 
كالقسم على ، يبيح ٢تم ذلك اأك يتخذكف للباطل مسلكن ، االفتاكل من ىنا كىناؾ حىت ٬تدكف ٥ترجن 

من الكتاب  اإلى الذين أكتوا نصيبن ألم تر )تعاذل:  ولقول، ك ٖترٯتو إٯتافه بو، ور مع اعتقاد بطبلنوالدست
 ا)كقد أجمع العلماء على أف من قاؿ أك فعل كفرن ، [ُٓ النساء:] (يؤمنوف بالجبت كالطاغوت...

ـ على الكفر  كالعز ، ألف الرضا بالكفر كفر، ايكفر بالحاؿ النشراح صدره بذلك ما لم يكن مكرىن 
 ككذا تعليق الكفر بأمرو مستقبل كفره بالحاؿ(، ككذا لو تردد ىل يكفر كفرى بالحاؿ، كفره بالحاؿ

ن ارتدكا على أدبارىم من بعد ما تبين لهم الهدل )إف الذيكلقولو تعاذل: ، [ِِكفاية األخيار: ص ]
في بعض األمر سنطيعكم  ؿ اهللالشيطاف سوَّؿ لهم ك أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرىوا ما نزَّ 

كإف عقد النية ، فإذا كاف من كعد بالكفر كإف دل يفعلو يكفر، [ِٔ، ٤ِٓتمد: ] كاهلل يعلم إسرارىم(
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النساء: ] )يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت(: كلقولو تعاذل، خالفة ُب الباطن فكيف ٔتن فعلوعلى ا١ت 
، كاإلرادة اٞتازمة تستلـز كجود ا١تقدكر عليو ال ٤تالة، لكاإلرادة ىي عمل القلب كعزمو على الفع، [َٔ

)يحلفوف باهلل ما قالوا كلقد قالوا كلمة الكفر ككفركا بعد إسبلمهم كىموا بما لم كقولو تعاذل: )
اإليضاح كالتبيُت ألٛتد ] اغن سائ اكرأه أمرن ، عـز على الكفر كأنو أجاز الكفرمن ك ، [ْٕالتوبة: ] ينالوا(

 .[بتصرؼ ّٔ، ّٓا٠تالدم: ص 
 -بعد دخوؿ البرلماف كممارسة العمل النيابي التشريعي: المآخذ كالمزالق المسألة العاشرة:

 : المآخذ كالمزالق المباشرة:أكالن 
  غَت  ا٥تتارن  احرن -أكؿ ما ٬تب على النائب الفائز أف يقـو بو ىو إعطاء القسم كاألٯتاف كالعهد
الكفرم اٞتاىلي الذم ٭تكم ك٭تدد سياسة الببلد الداخلية على الوفاء كاإلخبلص للدستور  –مكره 

منو كمن أنصاره كأكليائو  كالربائة٬تب الكفر بو  اكبَتن   اكالذم يعترب ُب نظر اإلسبلـ طاغوتن ، كا٠تارجية
 كأتباعو. 

ألم ترى إلى الذين )كما قاؿ تعاذل: ،  ٯتاف عن صاحبوكىذا مزلق عقدم خطَت ينفي مطلق اإل
آمنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت كقد أمركا يزعموف أنهم 

فاعترب سبحانو كتعاذل إٯتاهنم ، [َٔالنساء: ] (ابعيدن  الشيطاف أف يضلهم ضبلالن  أف يكفركا بو كيريد
موا إذل كبرىاف ذلك كعبلمتو أهنم يريدكف أف يتحاك، ال حقيقة لو ُب القلب كال كجود اككذبن ، ازعمن 

كال ، رغم أهنم أمركا بالوحي أف يكفركا بو كيتربؤكا منو! –ُب أمر من أمور الدين أك الدنيا  –الطاغوت 
 اشك أف من يقسم األٯتاف ا١تغلظة على أف ٭تافظ على العمل بدساتَت كشرائع الطاغوت أنو أغلظ كفرن 

ُب أمر يدكف أف يتحاكموا إذل الطاغوت لدعول اإلٯتاف من أكلئك الذين ير  اكتكذيبن  اكأشد نقضن ، اكنفاقن 
 من أمور حياهتم.

  كمشارّٔم ، لآلخرين من زمبلئو النواب على ٥تتلف إتاىاهتم –بلساف اٟتاؿ كالقاؿ  –اعًتافو
كىذا أمر ال بد منو ألف التشريع ، كالتحليل كالتحرًن، ْتقهم ُب التشريع كسن القوانُت، الكفرية كالفكرية

 ألعماؿ ا١توكولة إذل النائب. كا، من ٚتلة الوظائف
كما قاؿ تعاذل ،  كالربوبية اليت تتضمن التشريع كالتحليل كالتحرًن، كىذا يعٍت اعًتافو ٢تم ٓتصائص اإل٢تية 

يرجعوف إليهم  –من دكف اهلل  – اكاٗتذكىم مرجعن ، عن اليهود كالنصارل عندما أطاعوا أحبارىم كرىباهنم
من دكف اهلل كالمسيح ابن مريم كما  ااتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابن )ُب التشريع كالتحليل كالتحرًن: 

 .[ُّالتوبة: ] ال إلو إال ىو سبحانو عما ييشركوف( اكاحدن  اأيمركا إال ليعبدكا إلهن 
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   من ا١تزالق اليت يقع فيها النائب كال ٯتكن لو تفاديها إقراره كموافقتو على ا١تبدأ الباطل الذم
كالقرارات كاألحكاـ ا١تلزمة ىي القرارات كاألحكاـ اليت ٖتظى بغالبية أعضاء  ينص على أف التشريعات

حيث ، بغض النظر عن مدل موافقتها للحق ا١تسطور ُب الكتاب كالسنة أك معارضتها لو، ٣تلس النواب
 ىي اليت ٖتظى ٔتوافقة األغلبية كلو اجتمعت –كما تقدـ   –أف التشريعات النافذة كا١تعتربة عند القـو 

كاليت تدؿ على أف ، كقد تقدمت األدلة الشرعية اليت تبُت بطبلف ككفر ىذا ا١تبدأ، على الكفر كالباطل!
، كأف مرد األحكاـ كالتشريع، اكال الباطل حقن ، األكثرية بل الشعب بكاملو ال ٯتكن أف ٭تيل اٟتق باطبلن 

 كحده ال شريك لو. كغَت ذلك من التحليل كالتحرًن إذل اهلل تعاذل ، كالتحسُت كالتقبيح
 –من غَت إكراه  اطوعن  –كقد تقدمت اإلشارة كذلك إذل أف ا١توافقة على مثل ىذا ا١تبدأ الكفرم 

)أفحكم الجاىلية كقد قاؿ تعاذل: ، كالرضى بالكفر كفر ببل خبلؼ، ريعد من ضركب الرضى بالكف
 .[َٓا١تائدة: ] لقوـو يوقنوف( ايبغوف كمىن أحسن من اهلل حكمن 

 كأف األحكاـ كالقرارات تيؤخذ بناءن على ما ٕتتمع ، ـز موافقتهم على مبدأ حكم األكثريةمن لوا
موافقتهم على ا١تبدأ اآلخر الذم يتضمن إخضاع كل شيء ، عليو رغبة األكثرية كلو اجتمعت على باطل

ىو دين كلو كاف ىذا ا١تصوت عليو ، كالرد كالقبوؿ، مهما ٝتت قداستو إذل عملية التصويت كاالختيار
كىذا مزلق عقدم ، كحكمو كشرعو... كىذا ىو الذم ٯتارسو النواب ُب ٚتيع ٣تالسهم النيابية!، اهلل

مزالق عديدة يًتتب عليها ، أك الفكاؾ من أسره كتبعاتو، أف يتفاداه ينقض اإلٯتاف ال يستطيع النائب
 بعضها أغلظ من بعض!.

كاضحة بُت شرع اهلل عز كجل كبُت شرع أف عملية التصويت ىذه تتضمن تسوية صر٭تة ك ، منها
كىذا عُت ، كاالختيار!، كالرد كالقبوؿ، الطاغوت؛ حيث كبل٫تا ٮتضعاف بالتساكم لعملية التصويت

)فكبكبوا فيها ىم كالغاككف. كما قاؿ تعاذل: ،  كأصحابو ٢تم سوء اٞتزاء يـو القيامة، الكفر البواح
وف. تاهلل إف كنا لفي ضبلؿو مبين. إذ نسويكم برب كجنود إبليسى أجمعوف. قالوا كىم فيها يختصم

كمن تسويتهم للطواغيت برب العا١تُت تسوية حكمهم كشرائعهم ، [ٖٗ - ْٗالشعراء: ] العالمين(
أف ىذا التصويت يتضمن ظاىرة ، كمنها، ْتكم كشرائع اهلل عز كجل كجعلهما سواء ُب ا١ترتبة كالتعامل!

)كيقولوف آمنا كما ُب قولو تعاذل: ،  كىذا من خلق ا١تنافقُت الكافرين، االختيار ُب قبوؿ أك رد حكم اهلل
باهلل كبالرسوؿ كأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك كما أكلئك بالمؤمنين. كإذا دعوا إلى اهلل 

ىذا موقف الكافرين الذين ال ، [ْٖ، ْٕالنور: ] كرسولو ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوف(
، أما موقف الذين آمنوا إذا دعوا إذل حكم اهلل كرسولو قالوا: ٝتعنا كأطعنا، ارجوف هلل كقارن يؤمنوف كال ي

)إنما كاف قوؿ المؤمنين إذا دعوا إلى اهلل كما قاؿ تعاذل: ،  اكباطنن  اكانقادكا ٟتكم اهلل تعاذل ظاىرن 
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كقاؿ تعاذل: ، [ُٓالنور: ] كرسولو ليحكم بينهم أف يقولوا سمعنا كأطعنا كأكلئك ىم المفلحوف( 
األحزاب: ] أف يكوف لهم الخيرة من أمرىم( ا)كما كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمرن 

فهذا بنص القرآف ، بينما من ٬تعل لنفسو اٟتق ُب أف يرد أك يقبل حكم اهلل تعاذل كقت يشاء، [ّٔ
حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم  )فبل كربك ال يؤمنوفكما قاؿ تعاذل: ،  الكرًن ليس ٔتؤمن كال مسلم

 .[ٓٔالنساء: ] (امما قضيت كيسلموا تسليمن  اثم ال يجدكا في أنفسهم حرجن 
 إضفاء ، كالوقوؼ ُب ظل مظلة النظاـ الكافر اٞتاىلي، من لواـز ا١تشاركة ُب العمل النيايب

كٓتاصة إف كاف ، كإطالة أمده كعمره، كٖتسُت صورتو القبيحة ُب أعُت الناس، الشرعية على ىذا النظاـ
، ىذا ا١تشارؾ من خواص ا١تسلمُت كأعبلمهم ٦تن ينظر إليو عواـ الناس على أنو قدكة كمثل ييقتدل بو!

كيكوف ٔتثابة شاىد زكر ُب الباطل كما ُب قولو صلى ، كيهلك كييهلك، فهو ٔتشاركتو ىذه يضل كييضل
كطاعة أكلئك ، ملوف بما يعرفوفكيع، )يليكم عماؿ من بعدم يقولوف ما يعملوفاهلل عليو كسلم: 

كيعملوف ما ال ، ثم يليكم عماؿ من بعدم يقولوف ما ال يعلموف، افتلبثوف كذلك دىرن ، طاعة
خالطوىم ، فأكلئك قد ىلكوا كأىلكوا، فمن ناصحهم ككازرىم كشد على أعضادىم، يعرفوف

ىلكوا بأنفسهم ، [ْٕٓ السلسلة الصحيحة:، أخرجو الطرباين كغَته] بأجسادكم كزايلوىم بأعمالكم(
كتتقول ّٔا سياساهتم كأنظمتهم الباطلة ، ١تا ضلوا ككانوا األداة اليت يتقول ّٔا أمراء السوء كالضبلؿ

كمن جهة أخرل أىلكوا غَتىم من عواـ الناس ٦تن يقلدكهنم كينظركف إليهم  ، كالفاسدة على شعؤّم
ضبلؿ كأنظمتهم الباطلة على غَت حقيقتها القا٘تة ١تا صوركا ٢تم أمراء السوء كال، كمثل كقدكة ٭تتذل ّٔم

كىذا كلو مع أمراء السوء كالضبلؿ الذين دل يبلغ ّٔم ، كأظهركىا ٢تم با١تظهر اٟتسن كا١تقبوؿ، كالفاسدة
أما إذا كانت ىذه ا١تشاركة كا١تناصحة مع حكاـ زنادقة مرتدين  ، ضبل٢تم كا٨ترافهم درجة الكفر األكرب

 فإف ا٢تبلؾ كالدمار ال شك أنو يكوف أعم كأمشل.، كما ىو كاقع اٟتاؿ
 كإضفاء عبارات ، إظهار ا١تواالة للحاكم الكافر، من ا١تزالق اليت ال ٯتكن للنائب تفاديها

التفخيم كالتبجيل كالسيادة عليو كعلى نظامو كحكومتو. كُب كثَت من األمصار اليت خاضت التجربة 
كىذا يتعارض مع عقيدة ، ص كالوفاء للملك أك اٟتاكم الكافرالنيابية تيلـز النائب بالقسم على اإلخبل

كما ٬تب على ا١تسلم من إظهار للعداكة كالبغضاء كا١تفاصلة ٨تو ملل الكفر ، الوالء كالرباء ُب اإلسبلـ
يؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر يوادكف من حاد اهلل كرسولىو كلو كانوا  اال تجد قومن )قاؿ تعاذل: ، كأربأّا
كقاؿ ، [ِِآّادلة: ] تهم أكلئك كتب في قلوبهم اإليماف(أك أبناءىم أك إخوانهم أك عشير  آباءىم
ال يتخذ المؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف المؤمنين كمن يفعل ذلك فليس من اهلل في )تعاذل: 

 اذل:كقاؿ تع، [ِٖآؿ عمراف: ] ذركم اهلل نفسو كإلى اهلل المصير(شيء إال أف تتقوا منهم تقاة كيح
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يتولهم منكم  كمن)أم كافر مثلهم. كقاؿ تعاذل: ، [ُٓا١تائدة: ] )كمن يتولهم منكم فإنو منهم( 
كما ُب ىذا   – اأم فأكلئك ىم ا١تشركوف؛ ألف الظلم ييطلق أحيانن ، [ِّالتوبة: ] فأكلئك ىم الظالموف(

كقاؿ ، [ُّقماف: ل] م()إف الشرؾ لظلم عظيكما ُب قولو تعاذل: ،  شرؾ األكربكييراد بو ال –ا١توضع 
فاآلية أفادت ، [ُٖا١تائدة: ] كما أنزؿ إليو ما اتخذكىم أكلياء(كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي )تعاذل: 

 .باهلل كالنيب كال ٔتا أنزؿ إليو من القرآف اأف من يتخذىم أكلياء ال يكوف مؤمنن 
 آيات اهلل عز كجل كأحكاموآّالس النيابية ال ٗتلو من مظاىر الطعن كاالستهزاء كالكفر ب ،

كالنائب ، كعملية رفع األيدم كخفضها، كذلك عن طريق إخضاع شرع اهلل تعاذل للتصويت كاالختيار
كاٞتلوس ُب ، مهما حسنت نيتو ال مناص لو من مشاركة القـو على كفرىم ىذا كلو ٔتجرد اٞتلوس

كالرضى ، لتضمنو الرضى بالكفر، فرك  –من غَت إكراه كال إنكار  –٣تالس الكفر كاالستهزاء بالدين 
 بالكفر كفر ببل خبلؼ. 

)كقد نزَّؿ عليكم في الكتاب أف إذا سمعتم آيات اهلل ييكفر بها كييستهزأ بها فبل قاؿ تعاذل:    
مثلهم إف اهلل جامع المنافقين كالكافرين في  اتقعدكا معهم حتى يخوضوا في حديثو غيره إنكم إذن 

 .[َُْالنساء: ] (اجهنم جميعن 
  على اٞتانب التشريعي  –كما ُب األنظمة الدٯتقراطية ا١تتبعة   –دل تقتصر مسؤكلية النائب
كمراقبة مدل التزامها بالقوانُت ، بل ىي ٘تتد لتشمل مسؤكليتو عن السياسة التنفيذية للحكومة، كحسب

كبالتارل ، َت ٭تصل ُب ذلكك٤تاسبتها على أدىن تقص، اليت تيصدر إليها من جهة آّالس النيابية التشريعية
ارس  –أم ىذا النائب ا١تعمم ذك الصيت اإلسبلمي الواسع  –فهو  مسؤكؿ عن ا١تنكر كالكفر الذم ٯتي

ألف اٟتكومة إذ تنفذ ما تنفذه ، كتطالو ٚتيع تبعاتو كعواقبو ُب الدنيا كاآلخرة، من قبل اٟتكومة الكافرة
حكم اإلسبلـ ُب ]واب و من ا١تشرعُت ُب ٣تلس النمن الكفر كالباطل فهي تنفذه باٝتو كاسم قرنائ

 .[بتصرؼ ُٕٗ – ُّٖالدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت: ص 
 : المآخذ كالمزالق غير المباشرة:اثانين 
  ُب أذىاف كحياة الناس: (ال إلو إال اهلل)تشويو مفهـو كمدلوؿ شهادة التوحيد  

كتعٍت كذلك الكفر بالطواغيت ، ق ُب الوجود إال اهلل تعاذلحيث أف ال إلو إال اهلل تعٍت ال معبود ْت
كا١ترء ال ، اليت تيعبد من دكف اهلل –على اختبلؼ أشكا٢تا كأنواعها  –كٖتطيم ٚتيع األصناـ كاألكثاف 

كيأٌب بشهادة التوحيد ٔتفهومها ، يصح إٯتانو كال يقبل منو عمل إال بعد أف ٭تقق شرط الكفر بالطاغوت
 . كعمبلن  كقوالن  اقادن ا١تتقدـ اعت
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، بينما تأٌب الدٯتقراطية لتقرر ُب أذىاف العباد ككاقع حياهتم خبلؼ ذلك؛ فهي تقرر ألوىية ا١تخلوؽ 
كما تقرر شرعية كحرية تكاثر ،  كتفرز آ٢تة عديدة تيعبد من دكف اهلل، كعبادة ا١تخلوؽ للمخلوؽ

ء ُب ظل ىذا الواقع ا١تتناقض ا١تتغاير أف فكيف ٢تذا ا١تر ، اآل٢تة كاألصناـ اليت تعبد من دكف اهلل!
باالعًتاؼ بشرعية  –على األقل  –٬تمع بُت التوحيد الواجب عليو كبُت الدٯتقراطية اليت تلزمو 

 كحرية كجود اآل٢تة ا١تزيفة اليت تعبد من دكف اهلل.
 :تغييب مبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  

 -صة عندما ييطرح كمطلب من قبل ا١تشايخ كالدعاة! كٓتا –من مضاعفات العمل الدٯتقراطي 
ألف ، تغييب مبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر الواجب على ا١تسلمُت من أذىاهنم كمن كاقع حياهتم

كأم مساس بو ىو مساس ، كتقديس حريتو، كٛتاية ا١تنكر، تقـو على ا١تنكر –كما تقدـ   –الدٯتقراطية 
كلك أيها ا١تسلم أف تتصور حجم الفوضى كا٠تراب كالفساد الذم يعم ، ذاهتا!بالدٯتقراطية كبثوابتها 

ٍب أف أمة اإلسبلـ عندما تتخلى عن ، آّتمع عندما ييغيب فيو مبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر!
 ّٔا من تفقد خاصية ا٠تَتية اليت خصها اهلل افهي تلقائين ، القياـ بواجب األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر

)كنتم خير أمةو أخرجت للناس تأمركف كما قاؿ تعاذل: ،  بل تفقد الغاية كا١تربر من كجودىا، بُت األمم
 .[َُُآؿ عمراف: ] بالمعركؼ كتنهوف عن المنكر كتؤمنوف باهلل(

 :تغييب عقيدة الوالء كالرباء  
ككذلك مبدأ التمايز ، اهللمن إفرازات العمل النيايب الدٯتقراطي تغييب عقيدة الوالء كالرباء ُب 

كالكل ، حيث أف اٞتميع ٬تالس اٞتميع، كا١تفاصلة الذم ٬تب على أىل اٟتق ٨تو أىل الباطل كٕتمعاهتم
أك قل عقيدة االنتماء إذل اإلقليم أك ، يعايش الكل بسبلـ ككئاـ ٕتمعهم عقيدة االنتماء إذل الوطن

 –عند القـو  –ا١تهم ، ن االنتماءات اٞتاىلية الوثنية!كغَتىا م، أك اٟتزب، أك العشَتة، أك القـو، اٞتنس
ككذلك تغييب ، كالتقول كالعمل الصاحل، كعلى أساس اإلٯتاف باهلل، تغييب عقد الوالء كالرباء ُب اهلل

ُب  –كافرىم كمؤمنهم   –فالكل ، كا٢تدل كالضبلؿ، الفوارؽ بُت ا١تواطنُت على أساس الكفر كاإلٯتاف
 اف.الوطن كحب الوطن إخو 

 :تغييب مبدأ اٞتهاد ُب سبيل اهلل  
االتفاؽ كالرضى ٔتبدأ تعاقب اٟتكومات كإحداث التغيَت ، ألف من لواـز العمل الدٯتقراطي النيايب

عن طريق تداكؿ السلطة عرب صناديق االقًتاع كاالنتخابات؛ كىذا يعٍت إلغاء كاستهجاف مبدأ اٞتهاد ُب 
 الشرعية من الكتاب كالسنة.  سبيل اهلل الذم نصت عليو مئات النصوص

فالدٯتقراطية كالعملية النيابية تيطرح كبديل عن طريق اٞتهاد ُب سبيل اهلل؛ لذا فإف القائلُت 
بالدٯتقراطية من أشد الناس ٤تاربة ٠تيار استخداـ القوة أك أم مشركع جهادم ىادؼ... كىم أكؿ من 
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كاألمة ، راطي الذم ارتضتو األمة كما زعموا!يقف بوجو أم عمل جهادم على أنو مغاير للخيار الدٯتق 
كتربيتها ككسائلها ٟتقيق ّٔا أف تعيش بُت ، اليت تغيب مبدأ اٞتهاد ُب سبيل اهلل من عقيدهتا كثقافتها

لتكوف لقمة ، كأف تعيش الذؿ كا٢تواف كالضعف بكل أبعاده كنتائجو، الركاـ على ىامش اٟتياة كالتاريخ
كىذا الذؿ كا٢تواف الذم تعيشو األمة على ٚتيع ، اء الغزاة مىت يشاءكفسائغة سهلة يطمع ّٔا األعد

 ا١تستويات ما ىو إال بسبب ركوهنا إذل الدنيا كمتاعها كٗتليها عن اٞتهاد ُب سبيل اهلل. 
)قل إف كاف آباؤكم كأبناؤكم كإخوانكم كأزكاجكم كعشيرتكم كأمواؿ اقترفتموىا كما قاؿ تعاذل: 

كمساكن ترضونها أحٌب إليكم من اهلل كرسولو كجهادو في سبيلو فتربصوا  كتجارة تخشوف كسادىا
كُب اٟتديث فقد صح عن النيب ، [ِْالتوبة: ] حتى يأتي اهلل بأمره كاهلل ال يهدم القـو الفاسقين(

كتركتم ، كرضيتم بالزرع، كأخذتم أذناب البقر، )إذا تبايعتم بالعينةصلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
السلسلة ، أخرجو أبو داكد كغَته] ال ينزعو حتى ترجعوا إلى دينكم( سلط اهلل عليكم ذالن  ،الجهاد

 أم حىت ترجعوا إذل اٞتهاد ُب سبيل اهلل الذم تركتموه كٗتليتم عنو.، [ُُالصحيحة: 
 :تفريق كلمة ا١تسلمُت كإضعاؼ شوكتهم 

كتشتيتهم ُب ٚتاعات ، ١تسلمُتإذا دل يكن للعمل الدٯتقراطي النيايب من سيئة سول تفريق كلمة ا
للمفاسد  امتفرقة كمتناحرة متدابرة بسبب خبلفهم على شرعية ىذا العمل كعلى الفائدة ا١ترجوة منو قياسن 

لكفاه سيئة ٘تنع ا١تسلمُت من ا١تسَت ُب ىذا الطريق ا١تظلم احملفوؼ با١تزالق ، اليت ال ٯتكن تفاديها
 كا١تخاطر. 

بينما كحدة  ، األة فإف العمل النيايب ال يرقى عندىم عن كونو مباحن كعلى قوؿ ا١تخالفُت ُب ا١تس
، فرض عُت نصت على كجوبو نصوص الكتاب كالسنة اكلمة ا١تسلمُت كاعتصامهم ْتبل اهلل ٚتيعن 

، ا١تباح الذم ال يأٍب تاركو على الواجب كالفرض الذم يأٍب تاركو –عند القـو  –كالشاىد كيف ييقدـ 
حكم اإلسبلـ ُب الدٯتقراطية كالتعددية اٟتزبية أليب بصَت: ص ] د كالعذاب يـو القيامةعليو الوعيكيطالو 
ُٖٗ – َِٓ]. 

 -عمل الميحاماة: المسألة الحادية عشرة:
فما ىي ، من إفرازات العمل بالقوانُت الوضعية السائدة ُب أمصار ا١تسلمُت العمل ٔتهنة احملاماة

 .؟!.الذم ٯتتهن العمل باختصاصوكما حكم احملامي ، كما ىو حكمو، صفتو
كٖتصيل حقوقو ، أقوؿ: العمل باحملاماة ىو أف يقـو احملامي نيابة عن موكلو با١ترافعات كالدفاع عنو

فالعمل ػ من خبلؿ ، . من خبلؿ ٖتاكمو للقوانُت الوضعية ا١تعموؿ ّٔا ُب تلك الببلد.ُب ٣تالس القضاء
ه يكمن من جهة التحاكم للقوانُت الوضعية ا١تخالفة . ككفر .ىذا الوصف ػ عمل كفرم ال خبلؼ فيو
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ىل يلـز من ذلك أف كلكن ، صلى اهلل عليو كسلمٟتكم اهلل تعاذل الذم أنزلو على نبيو كعبده ٤تمد  
  بعينو؟ ايكوف كل محاـ كافرن 

 كتفصيلو يكمن ُب النقاط التالية:، اٞتواب على ىذا السؤاؿ ٭تتاج إذل تفصيل
، ليقـو بتعريتها، احملاماة ليتعرؼ على مزالق كمسػاكئ القوانُت الوضعيةالذم ٮتتص ُب دراسة  (1

لكن ال ، اكقد يكوف لو أجرن  -إف شاء اهلل  -فمثل ىذا ال حرج عليو ، كٖتذير الناس منها، كفضحها
ككاف على علم ال بأس ، ننصح كال نرل أف ٮتوض ىذا ا١تخاض الشائك إال من اشتد صلبو ُب اإلسبلـ

 كشرائع اإلسبلـ!.بو بعقيدة 
ككذلك ، احملامي الذم يتحاكم ٢تذه القوانُت الوضعية فيما ىو يضاىي كيضاد حكم اهلل تعاذل (2

مل عليو النصوص الشرعية اليت تفيد كفر من ، فهو كافر بعينو، أك ٭تق باطبلن  الكي يبطل حقن  كٖتي
 يتحاكم إذل شرائع الكفر كالطغياف.

، أك االستحبلؿ كالتحسُت، نُت الوضعية على كجو االعتقاداحملامي الذم يتحاكم إذل ىذه القوا (3
رج ]، فإنو بذلك يكفر بعينو كٮترج من ملة اإلسبلـ، أك استقباح ما ٮتالفها من قوانُت اٟتق أعماؿ ٗتي

  .[ْٗ – ِٗصاحبها من ا١تلة أليب بصَت: ص 
ب االسبلمية أك احملامي الذم يعمل ُب أبواب كمسائل الزكاج كالطبلؽ كاليت تؤخذ من ا١تذاى (4

 مثل ىذا الصنف ال ينبغي تكفَتهك ا١تسائل اإلدارية ك٨توىا ٦تا ال ٖتاكم فيو للطواغيت 
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 فصل تابع 
 (العىلمانية)طاغوت 

 كفيو مسائل:
 -معنى العلمانية: المسألة األكلى:

 أف كلمة )علماين( تعٍت:، قد جاء ُب القاموس اإل٧تليزم
 دنيوم أك مادم. -ُ
 ليس بركحاين.ليس بديٍت أك  -ِ
 ليس برىباين.، ليس ٔتًتىب )أم: متعبد أك متدين( -ّ

ية التي ىي النظر  حيث يقوؿ: العلمانية:، معٌت كلمة العلمانيةبياف ، كجاء أيضنا ُب نفس القاموس
 إف األخبلؽ كالتعليم يجب أف ال يكونا مبنيين على أسس دينية. تقوؿ:

تهدؼ إلى نقل ، أنها حركة اجتماعية عن العلمانية:٧تدىا تذكر ، انيةكُب دائر ا١تعارؼ الربيط
 الناس من العناية باآلخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب.

كقد ، ٖتدثت عنها ضمن حديثها عن اإلٟتاد، كدائرة ا١تعارؼ الربيطانية حينما ٖتدثت عن العلمانية
 ائرة ا١تعارؼ اإلٟتاد إذل قسمُت:قسمت د
 .إٟتاد نظرم 
 كجعلت العلمانية ضمن اإلٟتاد العملي، إٟتاد عملي. 

 كما تقدـ ذكره يعٍت أمرين:
التي ترمي إلى عزؿ الدين عن التأثير في ، أف العلمانية مذىب من المذاىب الكفرية :أك٢تما

فهو مذىب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ، الدنيا
ا عن أكامر الدين كنواىيو.، كغيرىاكاألخبلقية كالقانونية   بعيدن

بأف ، كما يحاكؿ بعض المراكغين أف يلبس على الناس،  أنو ال عبلقة للعلمانية بالعلم :ثانيهما
فقد تبين كذب ىذا الزعم ، ىو الحرص على العلم التجريبي كاالىتماـ بو :المراد بالعلمانية

 التي نشأت فيها.لكلمة في البيئة كتلبيسو بما ذكر من معاني ىذه ا
ككاف ، دؽ(لكاف ذلك أدؽ تعبَتنا كأص، البلدينيةلو قيػل عن ىذه الكلمة )العلمانية( إهنا: )، ٢تػذاك 

 عد عن التلبيس كأكضح ُب ا١تدلوؿ.ُب الوقت نفسو أب
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  -صور العلمانية: المسألة الثانية: 
 :كل صورة منهما أقبح من األخرل،  للعلمانية صورتاف

كتنكر كجود اهلل الخالق البارئ  :العلمانية الملحدة كىي التي تنكر الدين كلية :الصورة األكذل
، بل كتحارب كتعادم من يدعو إلى مجرد اإليماف بوجود اهلل، كال تعترؼ بشيء من ذلك، المصور

إال أف الحكم بكفرىا أمر ظاىر ميسور ، كىذه العلمانية على فجورىا ككقاحتها في التبجح بكفرىا
كال ييقبل عليها من المسلمين ، أمرىا على المسلمين -بحمد اهلل  -فبل ينطلي ، مسلمينلكافة ال

بيس على عواـ كخطر ىذه الصورة من العلمانية من حيث التل)، ػارؽ دينوإال رجل يريد أف يف
كمعاداة المؤمنين ، كإف كاف لها خطر عظيم من حيث محاربة الدين، المسلمين خطر ضعيف(

 أك السجن أك القتل.، م بالتعذيبكحربهم كإيذائه
 كتؤمن بو إيماننا نظرينا:، اهللتنكر كجود  كىي علمانية ال العلمانية غير الملحدة :الصورة الثانية

رة أشد كىذه الصو )، كتنادم بعزؿ الدين عن الدنيا، لكنها تنكر تدخل الدين في شؤكف الدنيا
فعدـ إنكارىا ، س على عواـ المسلمينمن حيث اإلضبلؿ كالتلبي خطرنا من الصورة السابقة(

كثير من الناس ال يظهر لهم محاربة العلمانية )غير  - كعدـ ظهور محاربتها للتدين، لوجود اهلل
 فإذا لم تمنع العلمانية مثبلن ، ألف الدين انحصر عندىم في نطاؽ بعض العبادات ؛للدين (الملحدة

، ظنوا أف العلمانية ال تحارب الدين،  الحراـأك لم تمنع الحج إلى بيت اهلل، الصبلة في المساجد
فهل ىناؾ ، فإنو يعلم علم اليقين محاربة العلمانية للدين، أما من فهم الدين بالفهم الصحيح

 - لو كانوا يفقهوف، محاربة أشد كأكضح من إقصاء شريعة اهلل عن الحكم في شتى المجاالت
فبل يتبينوف ما فيها من الكفر لقلة ، الكفرية يغطي على أكثر عواـ المسلمين حقيقة ىذه الدعوة

كلذلك تجد أكثر األنظمة الحاكمة اليـو في ببلد المسلمين ، علمهم كمعرفتهم الصحيحة بالدين
 ن المسلمين ال يعرفوف حقيقة ذلك.كالكثرة الكاثرة كالجمهور األعظم م، أنظمة علمانية

كىي آمنة ، كتحارب الدعاة إلى اهلل، قيقةتحارب الدين ح، كمثل ىذه األنظمة العلمانية اليـو
كما ذلك إال ، ألنها لم تظهر بالصورة األكلى ؛مطمئنة أف يصفها أحد بالكفر كالمركؽ من الدين

كأف يفقو األمة ، نسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يعلمنا كسائر المسلمين، لجهل كثير من المسلمين
 ية للدين.يقة ىذه األنظمة المعادفي دينها حتى تعرؼ حق

ك٢تذا فليس من ا١تستبعد أك الغريب عند ا١تسلم الفاىم لدينو أف ٬تد ُب كلمات أك كتابات كثَت من 
كإ٪تا ، أك ذكر اإلسبلـ -  -أك ذكر رسولو ، العلمانيُت ا١تعركفُت بعلمانيتهم ذكر اهلل سبحانو كتعاذل

 األمور.ك الذين ال يفهموف حقائق تظهر الغرابة كتبدك الدىشة عند أكلئ
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كأف من آمن بأم ، أف العلمانية بصورتيها السابقتُت كفر بواح الشك فيها كال ارتياب كا٠تبلصة: 
لو ُب  ، كذلك أف اإلسبلـ دين شامل كامل، صورة منها كقبلها فقد خرج من دين اإلسبلـ كالعياذ باهلل

منهج ، كاالجتماعية، كاألخبلقية، كاالقتصادية، كالسياسية، كل جانب من جوانب اإلنساف الركحية
يز أف يشاركو فيو منهج آخر، كاضح ككامل ُب كل  قاؿ اهلل تعاذل مبيننا كجوب الدخوؿ، كال يقبل كال ٬تي

كقاؿ تعاذل ، [َِٖالبقرة: ] (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) مناىج اإلسبلـ كتشريعاتو:
أفتؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف )البعض اآلخر كرفض ، ناىج اإلسبلـمبيننا كفر من أخذ بعضنا من م

ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزم في الحياة الدنيا كيـو القيامة يردكف إلى أشد 
 .[ٖٓالبقرة: ] لعذاب كما اهلل بغافل عما تعملوف(ا

ا ُب بياف كفر كضبلؿ من رفض شيئنا ٤تققنا معلومنا أنو من دين ، اإلسبلـ كاألدلة الشرعية كثَتة جدن
ا فكيف ٔتن رفض األخذ بكل األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة بسياسة الدنيا ، كلو كاف ىذا الشيء يسَتنا جدن

 من فعل ذلك فبلشك ُب كفره. -يُت مثل العلمان -
 -  -يـو أف اعتقدكا أف ىدم غَت النيب ، كالعلمانييوف قد ارتكبوا ناقضنا من نواقض اإلسبلـ

 .غَته أفضل من حكمو كأف حكم، أكمل من ىديو
 -طبقات العلمانيين: المسألة الثالثة:

من الكتاب منهم كثَت  -ال أكثر اهلل من أمثا٢تم  -كالعلمانيوف ُب العادل العريب كاإلسبلمي كثَتكف 
كمنهم ، كمنهم أساتذة في الجامعات، كمنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين، كاألدباء كالصحفيين

 كمنهم غير ذلك.، كتسيطر عليها، كسائل اإلعبلـ المختلفة جمهرة غفيرة منشرة في
كتستغل أقصى ما لديها من إمكانات لنشر العلمانية بُت ، ككل ىذه الطبقات تتعاكف فيما بينها

 نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.، حىت غدت العلمانية متفشية ُب جل جوانب حياة ا١تسلمُت، الناس
 -نية في العالم العربي كاإلسبلمي:نتائج العلما المسألة الرابعة:

 كقد كاف لتسرب العلمانية إذل آّتمع اإلسبلمي أسوأ األثر على ا١تسلمُت ُب دينهم كدنياىم.
 كىاىي بعض الثمار ا٠تبيثة للعلمانية:

، كإقصاء الشريعة عن كافة مجاالت الحياة، رفض الحكم بما أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى -ُ
بالقوانين ، -  -اإللهي المينزَّؿ على سيد البشر محمد بن عبداهلل كاالستعاضة عن الوحي 

كاعتبار الدعوة إلى العودة إلى الحكم ، الوضعية التي اقتبسوىا عن الكفار المحاربين هلل كرسولو
كسببنا ، اعتبار ذلك تخلفنا كرجعية كردة عن التقدـ كالحضارة، بما أنزؿ اهلل كىجر القوانين الوضعية
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كإبعادىم عن تولي الوظائف التي تستلـز ، ية من أصحاب ىذه الدعوة كاحتقارىمفي السخر  
 حتى ال يؤثركا فيهم.، االحتكاؾ بالشعب كالشباب

على ، كتصوير العصور الذىبية لحركة الفتوح اإلسبلمية، تحريف التاريخ اإلسبلمي كتزييفو -ِ
 كالمطامع الشخصية.، أنها عصور ىمجية تسودىا الفوضى

 كذلك عن طريق: اد التعليم كجعلو خادمنا لنشر الفكر العلمانيإفس -ّ
o كالطبلب ُب ٥تتلف مراحل ، بث األفكار العلمانية ُب ثنايا ا١تواد الدراسية بالنسبة للتبلميذ
 التعليم.
o .تقليص الفًتة الزمنية ا١تتاحة للمادة الدينية إذل أقصى حد ٦تكن 
o كشف باطلهم.منع تدريس نصوص معينة ألهنا كاضحة صر٭تة ُب  
o ْتيث تبدك ككأهنا تؤيد ، ٖتريف النصوص الشرعية عن طريق تقدًن شركح مقتضبة كمبتورة ٢تا

 أك على األقل أهنا ال تعارضو.، الفكر العلماين
o كذلك عن ، كمنعهم من االختبلط بالطبلب، إبعاد األساتذة ا١تتمسكُت بدينهم عن التدريس

 طريق إحالتهم إذل ا١تعاش. طريق ٖتويلهم إذل كظائف إدارية أك عن
o كىي ُب الوقت ، حيث يكوف موضعها ُب آخر اليـو الدراسي، جعل مادة الدين مادة ىامشية

 نفسو ال تؤثر ُب تقديرات الطبلب.
كبين أىل التحريف كالتبديل ، كىم المسلموف، إذابة الفوارؽ بين حملة الرسالة الصحيحة -ْ

كإف كاف ، كجعلهم جميعنا بمنزلة كاحدة من حيث الظاىر، كصهر الجميع في إطار كاحد، كاإللحاد
في الحقيقة يتم تفضيل أىل الكفر كاإللحاد كالفسوؽ كالعصياف على أىل التوحيد كالطاعة 

 كاإليماف.
ُب ظل ىذا الفكر ، فا١تسلم كالنصراين كاليهودم كالشيوعي كآّوسي كالرب٫تي كل ىؤالء كغَتىم

ال فضل ألحد على اآلخر إال ٔتقدار االستجابة ٢تذا الفكر ، قانوفٔتنزلة كاحدة يتساككف أماـ ال
 العلماين.

كُب ظل ىذا الفكر يكوف زكاج النصراين أك اليهودم أك البوذم أك الشيوعي با١تسلمة أمرنا ال غبار 
كذلك ال حرج عندىم أف يكوف اليهودم أك النصراين أك غَت ذلك من النحل ،  كال حرج فيو، عليو

 اكمنا على ببلد ا١تسلمُت.الكافرة ح
 كىم ٭تاكلوف تركيج ذلك ُب ببلد ا١تسلمُت ٖتت ما ٝتوه بػ )الوحدة الوطنية(.
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 -ككل ما خالفوىا من كتاب اهلل أك سنة رسولو ، بل جعلوا )الوحدة الوطنية( ىي األصل كالعصاـ 
 - ىذا يعرض الوحدة الوطنية للخطر !!(. :كقالوا، طرحوه كرفضوه( 

كتهديم بنياف األسرة باعتبارىا النواة األكلى في البنية ، باحية كالفوضى األخبلقيةنشر اإل -ٓ
 : كذلك عن طريق:كتشجيع ذلك كالحض عليو، تماعيةاالج
 كتعترب ٦تارسة الزنا كالشذكذ من باب اٟترية ، القوانُت اليت تبيح الرذيلة كال تعاقب عليها

 الشخصية اليت ٬تب أف تكوف مكفولة كمصونة.
 ائل اإلعبلـ ا١تختلفة من صحف ك٣تبلت كإذاعة كتلفاز اليت ال تكل كال ٘تل من ٤تاربة كس
 كهنارنا. كبالتصريح مرة أخرل ليبلن ، كنشر الرذيلة بالتلميح مرة، الفضيلة
 .٤تاربة اٟتجاب كفرض السفور كاالختبلط ُب ا١تدارس كاٞتامعات كا١تصاحل كا٢تيئات 
 ق:ريعن ط محاربة الدعوة اإلسبلمية -ٔ
 مع إفساح آّاؿ للكتب الضالة ا١تنحرفة اليت ، تضييق ا٠تناؽ على نشر الكتاب اإلسبلمي

 كالشريعة اإلسبلمية.، اإلسبلميةتشكك ُب العقيدة 
  إفساح آّاؿ ُب كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة للعلمانيُت ا١تنحرفُت ١تخاطبة أكرب عدد من الناس

مع إغبلؽ كسائل اإلعبلـ ُب كجو ، ين النصوص الشرعيةكلتحريف معا، لنشر الفكر الضاؿ ا١تنحرؼ
 ن ييبصّْركف الناس ْتقيقة الدين.علماء ا١تسلمُت الذي

كنعتهم باألكصاؼ ، كإلصاؽ التهم الباطلة بهم، كمحاربتهم، مطاردة الدعاة إلى اهلل -ٕ
وف كل بييحار ، كأنهم رجعيوف، كمتحجرة عقلينا، كتصويرىم على أنهم جماعة متخلفة فكرينا، الذميمة

يتمسكوف بل ، كأنهم متطرفوف متعصبوف ال يفقهوف حقيقة األمور، مخترعات العلم الحديث النافع
 بالقشور كيىدعوف األصوؿ.

ن طريق النفي أك السجن كذلك ع، التخلص من المسلمين الذين ال يهادنوف العلمانية -ٖ
 القتل. أك

ا من أنواع الهمجية ا كاعتبارىا نوعن كمهاجمته، إنكار فريضة الجهاد في سبيل اهلل -ٗ
 الطريق. كقطع

كحىت ال يكوف ُب األرض ، كذلك أف اٞتهاد ُب سبيل اهلل معناه القتاؿ لتكوف كلمة اهلل ىي العليا
قد عزلوا الدين عن  -أم العلمانيُت  -كالقـو ، سلطاف لو القوة كالغلبة كاٟتكم إال سلطاف اإلسبلـ

، عبلقة خاصة بُت اإلنساف كما يعبد -ُب أحسن أقوا٢تم  -لوا الدين كجع، التدخل ُب شؤكف الدنيا
 فعالو كسلوكو خارج مكاف العبادة.ْتيث ال يكوف ٢تذه العبادة تأثَت ُب أقوالو كأ



 

 

 (ْٔ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 هاد ُب سبيل إعبلء كلمة الدين؟!!.فكيف يكوف عندىم إذف ج 
أما الدفاع عن ، ن ا١تاؿ أك األرضكالقتاؿ ا١تشركع عند العلمانيُت كأذنأّم إ٪تا ىو القتاؿ للدفاع ع

ليت تأباىا فهذا عندىم عمل من أعماؿ العدكاف كا٢تمجية ا، الدين كالعمل على نشره كالقتاؿ ُب سبيلو
 اإلنسانية ا١تتمدنة!!.

كىي دعوة تعمل على تجميع الناس تحت جامع كىمي ، الدعوة إلى القومية أك الوطنية -َُ
بل ، من عوامل التجميع على أال يكوف الدين عامبلن ، المصالح من الجنس أك اللغة أك المكاف أك

حتى قاؿ قائل منهم: ، رؽ كالشقاؽمن أكبر عوامل التف الدين من منظار ىذه الدعوة ييعد عامبلن 
كىو سبيل الناس لتأمين ما بعد  -دلَّت على أف الدين ، كالتجربة اإلنسانية عبر القركف الدامية)
 اة ذاتها(.ذىب بأمن الحي -حياة ال

ارىا ا٠تبيثة أكثر من كإال فثم، ىذه ىي بعض الثمار ا٠تبيثة اليت أنتجتها العلمانية ُب ببلد ا١تسلمُت
 ذلك بكثَت.

كىو ُب ، كا١تسلم يستطيع أف يلمس أك يدرؾ كل ىذه الثمار أك جيلها ُب غالب ببلد ا١تسلمُت
ده من ىذه ُب بلدو ما اعتمادنا على ما ٬ت الوقت ذاتو يستطيع أف ييدرؾ إذل أم مدل تغلغلت العلمانية

 الثمار ا٠تبيثة فيها.
كا١تسلم أينما تلفت ٯتيننا أك يسارنا ُب أم بلد من ببلد ا١تسلمُت يستطيع أف يدرؾ بسهولة كيسر ٙترة 

ا خال، أك عدة ٙتار من ىذه الثمار ا٠تبيثة ينا من ٚتيع ىذه بينما ال يستطيع أف ٬تد بالسهولة نفسها بلدن
 ثمار ا٠تبيثة.ال

 -كسائل العلمانية في تحريف الدين في نفوس المسلمين كتزييفو: المسألة الخامسة:
 للعلمانية كسائل متعددة ُب ٖتريف الدين ُب نفوس ا١تسلمُت منها:

أك ، إغراء بعض ذكم النفوس الضعيفة كاإلٯتاف ا١تزعزع ٔتغريات الدنيا من ا١تاؿ كا١تناصب -ُ
لكنو قبل ذلك ييقاـ ٢تؤالء األشخاص دعاية ، اكل العلمانية على مسامع الناسالنساء لكي يرددكا دع

مكثفة ُب كسائل اإلعبلـ اليت يسيطر عليها العلمانيوف لكي يظهركىم ُب ثوب العلماء كا١تفكرين 
كبذلك يتمكنوف من ، لدل قطاع كبَت من الناس حىت يكوف كبلمهم مقبوالن ، كأصحاب ا٠تربات الواسعة

 على كثَت من الناس.التلبيس 
كإعطائهم ألقابنا علمية مثل ، القياـ بًتبية بعض الناس ُب ٤تاضن العلمانية ُب الببلد الغربية -ِ

ليمارسوا ، ٍب رجوعهم بعد ذلك ليكونوا أساتذة ُب اٞتامعات، درجة )الدكتوراه( أك درجة )األستاذية(
كإذا علمنا أف الطبقة ا١تثقفة من خر٬تي ، نطاؽٖتريف الدين كتزييفو ُب نفوس الطبقة ا١تثقفة على أكسع 
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علمنا مدل الفساد ، ىم ُب الغالبية الذين بيدىم أزًمَّة األمور ُب ببلدىم، اٞتامعات كا١تعاىد العلمية 
 الذم ٭تدث من جراء كجود ىؤالء العلمانيُت ُب ا١تعاىد العلمية كاٞتامعات.

كإشغاؿ الناس ، تابة عن بعض القضايا الفرعيةٕتزئ الدين كاإلكثار من الكبلـ كاٟتديث كالك -ّ
كالدخوؿ ُب معارؾ ك٫تية حوؿ ىذه القضايا مع العلماء كطبلب العلم كالدعاة إلشغا٢تم ، بذلك

 كالتصدم ١تا ىو أىم كأخطر من ذلك بكثَت.، كصرفهم عن القياـ بدكرىم ُب التوجيو
 من كسائل اإلعبلـ ا١تقركءة كا١تسموعة ُب كثَت -تصوير العلماء كطبلب العلم كالدعاة إذل اهلل  -ْ
كأهنم طبلب دنيا من ماؿ كمناصب كنساء حىت ال يستمع ، على أهنم طبقة منحرفة خلقينا -كا١ترئية 

 كبذلك ٗتلو الساحة للعلمانيُت ُب بث دعواىم.، كال يثقوا ُب كبلمهم، الناس إليهم
حىت ٮتيل للناس ، كتضخيم ذلك األمر كاختبلؼ العلماء، اٟتديث بكثرة عن ا١تسائل ا٠تبلفية -ٓ

٦تا يوقع ُب النفس أف الدين ، أف الدين كلو اختبلفات كأنو ال اتفاؽ على شيء حىت بُت العلماء بالدين
، كالعلمانيوف كثَتنا ما يركزكف على ىذا اٞتانب، كإال ١تا كقع ىذا ا٠تبلؼ، ال شيء فيو يقيٍت ٣تزـك بو

 ٦تا يعٍت انصراؼ الناس عن الدين.، فوس ا١تسلمُتكيضخمونو إلحداث ذلك األثر ُب ن
 -ُب حقيقة األمر  -كاليت تكوف خاضعة ، إنشاء ا١تدارس كاٞتامعات كا١تراكز الثقافية األجنبية -ٔ

حيث تعمل جاىدة على ، إلشراؼ الدكؿ العلمانية اليت أنشأت ىذه ا١تؤسسات ُب ديار ا١تسلمُت
ُب نفس الوقت الذم تقـو فيو بنشر الفكر العلماين على ، ٦تكن توىػُت صلة ا١تسلم بدينو إذل أقصى حدٍّ 

 كالنفسية.، كالفلسفية، كخاصة ُب الدراسات االجتماعية، أكسع نطاؽ
االتكاء عليها بقوة ُب ، االتكاء على بعض القواعد الشرعية كا١تنضبطة بقواعد كضوابط الشريعة -ٕ

ىذا االتكاء الضاؿ كا١تنحرؼ ٭تاكلوف تركج كل قضايا  كمن خبلؿ، غَت ٤تلها كبغَت مراعاة ىذه الضوابط
 الفكر العلماين أك جيلها.

، قاعدة )ا١تصاحل ا١ترسلة( يفهموهنا على غَت حقيقتها كيطبقوهنا ُب غَت موضعها فمػن ذلك مثبلن 
كإثبات كل ما يرغبوف من األمور اليت ، ك٬تعلوهنا حجة ُب رفض كل ما ال ٭تبوف من شرائع اإلسبلـ

 م العلمانية كترسخ دعائمها ُب ببلد ا١تسلمُت.تقو 
ككذلك قاعدة )ارتكاب أخف الضررين كاحتماؿ أدىن ا١تفسدتُت( كقاعدة )الضركرات تبيح 

)كاختبلؼ ، )كصبلحية اإلسبلـ لكل زماف(، )كدرء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل(، احملظورات(
أشباىها تيكأة ُب تذكيب اإلسبلـ ُب النحل يتخذكف من ىذه القواعد ك ، الفتول باختبلؼ األحواؿ(

 ك٘تييعو ُب نفوس ا١تسلمُت.، كا١تلل األخرل
كالسياسية السائدة ُب عادل ، كما يتخذكف ىذه القواعد أيضنا منطلقنا لنقل كل النظم االقتصادية

 من غَت أف يتفطن أكثر الناس إذل حقيقة ىذه األمور.، الكفار إذل ببلد ا١تسلمُت
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أف ىذا ا١تسلك من أخطر ا١تسالك كأشدىا ضررنا ١تا فيو من شبهة كتلبيس على الناس كُب تصورنا  
ككشف ىذا ا١تسلك على كجو التفصيل ، أف ىذه األمور إ٪تا ىي مرتكزة على قواعد شرعية معًتؼ ّٔا

كمناقشة كثَت من ىذه األمور على كجو البسط كالتوضيح ُب حاجة إذل كتابة مستقلة لكشف كل ىذه 
 ر كتوضيحها كإزالة ما فيها من لبس أك غموض.األمو 

كليس إلٯتاهنم ، ك٨تن ٨تب أف نؤكد ىنا أف اعتمادىم على ىذه القواعد أك غَتىا ليس إلٯتاهنم ّٔا
كإ٪تا ىي عندىم أداة يتوصلوف ّٔا إذل ٖتقيق ، بعمـو كمشوؿ ككماؿ الدين الذم انبثقت منو ىذه القواعد

 غاياهتم الضالة ا١تنحرفة.
 -كاجب المسلمين: ألة السادسة:المس

فإف على ا١تسلمُت كاجبنا كبَتنا كعظيمنا أال ، ُب ظل ىذه األكضاع بالغة السوء اليت يعيشها ا١تسلموف
ا عن اإلسبلـ. رّْؼ األمة كلها بعيدن  كىو العمل على تغيَت ىذا الواقع األليم الذم يكاد ٭تي

، من الوقت كا١تاؿ كالنفس كالولد لتحقيق ذلككا١تسلموف ٚتيعهم اليـو مطالبوف ببذؿ كل اٞتهد: 
كإف كاف العلماء كطبلب العلم كالدعاة إذل اهلل كأصحاب القوة كالشوكة عليهم من الوجوب ما ليس 

 ألهنم ُب اٟتقيقة ىم القادة كغَتىم من الناس تبع ٢تم.، على غَتىم
لم الذم ال يتبعو عمل ال يغَت فالع، كال خركج للمسلمُت من ىذا الواقع األليم إال بالعلم كالعمل

 كالعمل على غَت علم كبصَتة ييفسد أكثر ٦تا ييصلح.، من الواقع شيئنا
كما ،  كال نقصد بالعلم العلم ببعض القضايا الفقهية الفرعية كال ببعض اآلداب ك٤تاسن العادات

، ميزاف اإلسبلـ كيضعوهنا ُب مرتبة أكرب من مرتبتها ُب، ٭ترص كثَت من الناس على مثل ىذه األمور
ا صادقنا ُب القلب، كلكننا نقصد بالعلم مؤثرنا حب اهلل كرسولو كدينو ، العلم الذم يورث إٯتاننا صحيحن

كباعثنا على العمل لدين اهلل كالتمكُت لو ُب األرض كإف كلفو ذلك ما كلفو من ، على كل ما سول ذلك
كاليقُت الكامل التاـ ، قيقة دين اإلسبلـكلن يتأتى ذلك إال بالعلم الصحيح ْت، بذؿ النفس كالنفيس

ٍب البد مع ذلك من العلم با١تخاطر اليت تتهدد ، الشامل ْتقيقة التوحيد أساس البنياف ُب دين اإلسبلـ
كما يتبع ذلك من ، كاألعداء الذين يًتبصوف ّٔا كالدعوات الباطلة كا٢تدامة اليت ييركَّج ٢تا، األمة اإلسبلمية

 كٖتقيق الوالية للمؤمنُت الصادقُت.، أعداء الدينٖتقيق الرباءة من 
ليكوف ا١ترء ، كإذا كاف من الواجب على ا١تسلمُت طلب العلم كالدأب ُب ٖتصيلو كسؤاؿ أىل الذكر

 -من الكيتَّاب كالناشرين  -فإف من الواجب على أصحاب القلم ، على بصَتة كاملة ككعي صحيح
كالذم ييعطي كل ، مي الذم يربط ا١تسلمُت باإلسبلـ كلوالعمل على اإلكثار من نشر الكتاب اإلسبل

ْتيث ال يزيد بو عن ، شرعة من شرائع اإلسبلـ ككل حكم من أحكامو قدره كمنزلتو ُب ميزاف اإلسبلـ
كُب ىذا الصدد فإف ، كال يضخم جانبنا على حساب جوانب أخرل متعددة، قدره كال ينزؿ بو عن مرتبتو
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كخاصة ُب تلك الظركؼ العصيبة اٟترجة اليت ٘تر ّٔا ، وُّكف بقوة إذل االلتزاـ بذلكالكيتَّاب كالناشرين مدعي  
فبل يليق ّٔم كال ينبغي ٢تم أف ٬تيىاركا رغبات العواـ كغَتىم ُب اإلكثار كالًتكيز على ، األمة اإلسبلمية

 خطر شأننا.جانب معُت من جوانب الدين مع إ٫تاؿ جوانب أخرل ىي ُب ميزاف اإلسبلـ أجٌل قدرنا كأ
ك٨تن ُب ىذا الصدد ال نريد أف نقع فيما كقع فيو غَتنا فندعو إذل إ٫تاؿ اٞتانب األقل ُب ميزاف 

كلكنا ندعو إذل التوازف ْتيث تكوف الكتابات ُب اٞتوانب ا١تختلفة ، اإلسبلـ ٟتساب اٞتانب األكرب
كتبة اإلسبلمية ٦تلوءة بالكتابات فبل ييقبل أف تكوف ا١ت، متوازنة مع مرتبتها كثقلها ُب ميزاف اإلسبلـ

كفركع ، كفضائل األعماؿ، كاألذكار، كالزىد، كالورع، كالشعوذة، كالسحر، ا١تختلفة ا١تتنوعة عن اٞتن
بينما ٧تد ا١تكتبة تكاد تكوف خاكية من الكتاب ا١تيسر الصاحل للتناكؿ ، كأشباه ذلك، الفركع الفقهية

 ة.التناكؿ العاـ ُب ٣تاالت بالغة األ٫تي
 مثل: أحكاـ الفقو السياسي ُب اإلسبلـ: أك بالتعبَت القدًن )األحكاـ السلطانية(.

، كالدٯتقراطية، كمثل: مناقشة النحل الكثَتة اليت بدأت تنتشر ُب عادل ا١تسلمُت )كالعلمانية
 ك(.كغَت ذل، كاألحزاب القومية، كاألحزاب ذات العقائد الكفرية كحزب البعث، كاالشًتاكية، كالقومية

، ال نقصد اٞتهاد ٔتعٌت فرضيتو كدكامو إذل قياـ الساعة، الكتابات اليت تتحدث عن اٞتهاد :كمثل
كأصحاب السلطاف الذين ، كلكن نقصد إذل جانب ذلك الكبلـ عن جهاد ا١ترتدين اليـو ُب عادل اٟتكاـ

 عوا إليها كألزموا الناس ّٔا.كغَت ذلك كد، كالدٯتقراطية، كالقومية، كالعلمانية، تبنوا ا١تذاىب االشًتاكية
إذل غَت ذلك من ا١تواضيع ذات األ٫تية ، اٟتديث عن كيفية العمل إلعادة ا٠تبلفة الضائعة :كمثل

كما كيتب ُب ا١تواضيع ، كإذا نظر اإلنساف إذل ما كيتب ُب ىذه ا١تواضيع، البالغة ُب حياة ا١تسلمُت
نظر أيضنا إذل كمية ا١تباع من ذاؾ كمن ىذا ٢تالو األمر  كإذا، األخرل ٢تالو التباين الشديد ُب ىذا األمر

 أكثر كأكثر.
لكن منذ مىت كاف ، إف الناس لديهم عزكؼ عن قراءة ىذه ا١تواضيع :قد يقوؿ الكتاب كالناشركف

كإذا كاف حقِّا ما ييقاؿ عن ، لصاحب الرسالة اليت يريد ٢تا الذيوع كاالنتشار أف يطاكع األىواء كالرغبات
كدل تبصركىم بأ٫تية ، ألنكم طاكعتموىم على ذلك ؛فأنتم مشًتكوف بنصيب كافر ُب ذلك، عزكؼىذا ال

ألف ىذا األمر سيؤدم بالناس ُب النهاية إذل حصر  ؛التوازف كعدـ تضخيم جانب كإ٫تاؿ جوانب أخرل
بل قد ، اإلسبلـ كتضييق نطاقو ُب إطار عبادة من العبادات أك أدب من اآلداب أك عادة من العادات

كبعضهم ا٨تصر اإلسبلـ عنده ، كصياـ رمضاف، عند كثَت من الناس ُب أداء الصبلة ا٨تصر اإلسبلـ فعبلن 
كبعضهم ا٨تصر اإلسبلـ عنده ، كبعضهم ا٨تصر اإلسبلـ عنده ُب حسن ا٠تلق، ُب ٣تموعة من األذكار

ببعض أك العلم ، لفقوكبعضهم ا٨تصر اإلسبلـ عنده ُب العلم ببعض فركع ا، ُب ىيئة أك زم أك لباس
 كىكذا.، قضايا مصطلح اٟتديث
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فإذا خاطبت الكثَت منهم عن عمـو اإلسبلـ كمشولو كحدثتهم عن بعض القضايا ا٢تامة كا١تلحة  
كااللتزاـ بشرعو ، كا١تنبثقة من توحيد اهلل كاإلٯتاف باليـو اآلخر مثل اٟتديث عن اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل

، كبياف بطبلف ا١تذاىب الكفرية كالعلمانية، بلـ كإعادة ا٠تبلفةككجوب السعي إلقامة دكلة اإلس
كال ، ىذا اشتغاؿ بالسياسة :كقالوا، ظنوؾ تتحدث عن دين غَت دين اإلسبلـ، كغَت ذلك، كالدٯتقراطية

 ٬توز إدخاؿ الدين ُب السياسة.
كحلقات كُب دركس ، كمثل ىؤالء لو تأكد عليهم الكبلـ ُب مثل ىذه القضايا ُب خطب اٞتمعة

هم مثل ىذا دل يصدر عن، كُب الكتابات ا١تيسرة اليت ٯتكنهم قراءهتا كفهمها بيسر، العلم ُب ا١تساجد
 الكبلـ الضاؿ ا١تنحرؼ.

ك٨تن ٬تب علينا كتابنا كناشرين أال نشارؾ ُب تزييف الدين كٕتزئتو عن طريق عرضو عرضنا ناقصنا 
فنكوف بذلك ٤تققُت ٢تدؼ  ، كٟتركة البيع كالشراء، اءمقصورنا على جانب من جوانبو استجابة لرغبة القر 

 نطاؽ الدين كعزلو عن اٟتياة.كبَت من أىداؼ العلمانية ُب تضييق 
٨تن ال نكتب ُب ىذه األمور ألهنا مسائل كبَتة كا٠تطأ فيها ليس  :كقد يقوؿ الكتاب كالناشركف

 ىذا القوؿ ُب أف كثَتين ٦تن يكتب كأنا معهم ُب، كىي ٖتتاج إذل علم كثَت ىو ليس ُب كسعنا، با٢تُت
كإما ألف فقههم ٢تا قاصر ، إما لعدـ فقههم ٢تذه األمور، ـ ال يصلح للكتابة ُب ىذه األمورىذه األيا

ا ، كمبتور كأين الشيوخ ، فأين العلماء الكبار، ُب حق كثَتين -كىو صحيح  -كإذا كاف ذلك صحيحن
مل على تغيَت ىذا الواقع فما ىو دكرىم إذف ُب الع، مكإذا دل يكن ىذا ىو دكرىم كمهمته، األجبلء

 األليم؟!.
كُب إطار اٟتديث عن العلم كنشره فإف فئة ا١تعلمُت من ا١تدرسُت كاألساتذة من أدىن مراحل التعليم 

 قهم كآكدىا كىذا الواجب يتمثل ُب:إذل أعبلىا عليهم كاجب من أىم الواجبات العامة ُب ح
كْتيث ال ، ناىج ْتيث تصب كل ا١تناىج العلمية ُب إطار خدمة اإلسبلـالعمل على أسلمة ا١ت -ُ

كنظرنا ألف ديننا من عند اهلل ال ، ىو ا٢تدؼ الوحيد من تدريس ىذا العلم، يكوف ا٢تدؼ العلمي البحت
كأف ا١تكتشفات العلمية ىي من خلق اهلل فبل تعارض إذف كال ، يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو

، كبالتارل فإف كثَتنا من اٟتقائق العلمية ٯتكن استخدامها كأدلة ُب ٣تاؿ اإلٯتاف، بُت العلم كالدينتناقض 
ككثَت من القوانُت العلمية ٯتكن استخدامها كردكد أك إبطاؿ لنظريات إٟتادية من كجهة نظر العلم 

ج العلمية ا١توضوعة كعلى ذلك فإف ا١تناى، التجرييب الذم يؤمن بو ا١تلحدكف كال يعولوف على غَته
كال يكفي فيو ، كالبد من توضيح ذلك األمر بأكضح بياف، للتبلميذ كالطبلب البد أف يراعى فيها ذلك

 عوف ىذه ا١تناىج كيقرركف تدريسها.كىذا األمر كاجب أكيد ُب حق أكلئك الذين يض، اإلشارة كالتلميح
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فقد ٭تدث أف يضع ىذه ا١تواد ، ّٔا تنقية ا١تواد العلمية من الكفريات كالضبلالت ا١تدسوسة -ِ 
فالواجب على ا١تدرس ا١تسلم أال يقـو بتدريس ا١تادة العلمية كما ، كمناىجها أناس غرباء على الدين

كبياف الصواب ، كينبغي عليو كشف ىذه الضبلالت للطبلب كٖتذيرىم منها، بل ال ٭تق لو ذلك، ىي
بل يربط ىذه العلـو باإلسبلـ كينقيها ٦تا فيها من ، فبل يكتفي ا١تعلم بدكره كمعلم للمادة فقط، فيها

 ا إذل جانب كونو معلمنا كمثقفنا.الشوائب كيكوف ُب الوقت نفسو داعية ككاعظنا كمرشدن 
أك لتثبيت عقيدة ، أف ينتهز ا١تعلم الفرصة كلما سنحت لو لتوضيح مفهـو من مفاىيم اإلسبلـ -ّ

 كىكذا.، ليم أدب من آداب اإلسبلـمُت أك لتعمن العقائد أك لبياف قضية من قضايا ا١تسل
ككل ىذه األمور يستتبع بالضركرة ٖتقيقها أف يرتفع ا١تعلموف ٔتستواىم العلمي كالشرعي ُب كثَت من 

العىلمانية كٙتارىا ا٠تبيثة حملمد ] النبيلة اليت شرفهم اهلل ْتملها األمور حىت يكونوا أكفاء ٢تذه ا١تهمة
 .[تصرؼ يسَتب َِ – ٖ، ّالشريف: ص 
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 الفصل الثاني 

 الحكم والتشريع
 كفيو مسائل:

 -معنى الحكم: المسألة األكلى:
 .اأك كضعن ، اأك تخييرن ، اىو خطاب الشارع الميعلق بأفعاؿ الميكلفين سواء كاف طلبن اٟتكم: 

فكل تشريع من غَت اهلل ، ألنو ال حكم إال هللخرج بو خطاب غَت الشارع  (خطاب الشارع)فػ
صلى اهلل عليو كسلم  –كأما ما جاء عن النيب ، [ٕٓاألنعاـ: ] )إف الحكم إال هلل(اؿ تعاذل: ق، باطل

 .[ْ، ّالنجم: ])كما ينطق عن الهول إف ىو إال كحيه ييوحى( قاؿ تعاذل: ، فىًبحيكم اهلل حىكىم –
علق)ك 

ي
يتػىعىلىق قوالن  (ا١ت

 .أك فعبلن  سواء كاف ا١ت
كلفُت)ك 

ي
 .كل مسلم بالغ عاقل  (ا١ت

كإف كاف طلب ترؾ فهو النهي كيشمل ، إف كاف طلب إ٬تاد فهو األمر كيشمل الندب (اطلبن )ك 
 راىة.الك

باح. (اٗتيَتن )ك 
ي
 ييقصد بو ا١ت

يت كضعها الشارع للنفوذ كاإللغاء ا١تقصود الصحة كالفساد ك٨تو٫تا من األكصاؼ ال (اكضعن )ك 
 .[َّ، ِٗطفى سبلمة: ص التأسيس ُب أصوؿ الفقو على ضوء الكتاب كالسنة ١تص]

من  (األكثرية)كبناءن على ما تقدـ فإف الحكم في المجالس التشريعية: ىو خطاب األغلبية 
كبالتالي ، (اهلل)كليس خطاب الشارع  –كاألفهاـ السقيمة ، أصحاب العقوؿ القاصرة –ب االنو 

ألنو لم ، شرعفإف الحكم الصادر عن المجالس التشريعية ال يعتبر حكم الشرع كإف كافق ال
هلل ألتو ىو الميشرع كحده ال ييشاركو في خاصية التشريع  اكاستسبلمن  اأم: خضوعن )هلل  ايصدر تعبدن 

 كإنما صدر ًكفق القانوف كبموافقة األكثرية من النواب الميشرعين. (ال مىلىك ميقرب كال نبي ميرسل
 كاعلم أف اٟتكم يأٌب ُب الشرع كييراد بو معنياف:

  التي ال تختص بزماف أك ، العباد نفي األمور الكلية كالقضايا المشتركة بيالحكم العاـ
بل يشمل حكمها جميع األفراد كالوقائع كالتصرفات التي تنطبق عليها تلك ، مكاف أك شخص

  (الحكم)بلفظ  اكىو المعنى الذم جاءت نسبتو إلى اهلل مطلقن ، األحكاـ كىذا ىو معنى التشريع
كعندىم التوراة فيها حكم ) :كقولو (أال لو الحكم) :كقولو (ف الحكم إال هللإ)كما ُب قولو تعاذل: 

كىذا ا١تعٌت ىو األصل ، اكغَتىا من النصوص الكثَتة جدن  (ذلكم حكم اهلل يحكم بينكم) :كقولو (اهلل
 عليو. االذم ٬تب أف يكوف معتمدن ، للمعٌت الثاين
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  كىذا ، كالقضايا كالوقائع المعينة االجتهاد كالقضاء في الفصل بين الخصـو في المسائل
كييقيد بشرط أف يكوف ، المعنى ىو الذم ييسند إلى البشر من النبيين كالربانيين كالحكاـ كالعلماء

كما ُب   كمرة بالكتاب المنزؿ...، كمرة بالحق، كمرة بالقسط، فمرة ييقيد بالعدؿ، كفق شرع اهلل
كإف حكمت فاحكم بينهم )كقولو تعاذل:  (بالعدؿكإذا حكمتم بين الناس أف تحكموا )قولو تعاذل: 

كقولو تعاذل:  (يا داكد إنا جعلناؾ خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق)كقولو تعاذل:  (بالقسط
 (نا أنزلنا التوراة فيها ىدل كنور يحكم بها النبيوف الذين أسلموا للذين ىادكا كالربانيوف كاألحبارإ)

كأنزلنا إليك الكتاب بالحق )كقولو تعالى:  (اإلنجيل بما أنزؿ اهلل فيو كليحكم أىل)كقولو تعاذل: 
كغَتىا من النصوص  (عليو فاحكم بينهم بما أنزؿ اهلل الما بين يديو من الكتاب كمهيمنن  امصدقن 
 .[ِٖٗ، ِٖٖص  حملمد القرين التشريع الوضعي ُب ضوء العقيدة اإلسبلمية]اة جدن الكثَت 

لكن ا١تخالفة ُب ا١تعٌت األكؿ ليست   ا١تعنيُت تيسمى حكم بغَت ما أنزؿ اهللا١تخالفة ُب كبل تنبيو:
 فلكلو منهما حكم ٮتتلف عن اآلخر.، كا١تخالفة ُب ا١تعٌت الثاين

 -الفرؽ بين الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كالتشريع: المسألة الثانية:
ألف ، كم بغَت ما أنزؿ اهلل أعمكاٟت، الفرؽ بينهما؛ أف التشريع أخص من اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل

 الذم ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل قد ٭تكم عن تشريع كقانوف أك ٭تكم ىول كشهوة بدكف تشريع. 
، ال ينظر فيو إذل االعتقاد، كىو كفر أكرب عملي -بدكف تفصيل  -أما التشريع؛ فهو كفر أكرب 

كقاؿ تعاذل: ، [ُِالشورل: ] اهلل( )أـ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذف بوقاؿ تعاذل: 
كأما اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل؛ ففيو تفصيل سيأٌب ، [ُُِاألنعاـ: ] )كإف أطعتموىم إنكم لمشركوف(

]سؤاؿ طرح على الشيخ علي ا٠تضَت ضمن لقاء منتدل السلفيُت:  –إف شاء اهلل  –اٟتديث عنو 
 بتصرؼ[.

 الحاكم؟ من الذم ييطلق عليو ميصطلح المسأؿ الثالثة:
 من الناس: ُب الشرع ال ييطلق إال على ثبلثة أصناؼ اٟتاكم ميصطلح أف –رٛتك اهلل  –اعلم 
 .القاضي 
  (الميفتي الميخبر عن حكم اهلل)العىاًلم. 
 .كلي األمر 

صلى  –٦تن أطلق اهلل عليهم كرسولو  مسمى اٟتاكم إال على ىذه األصناؼفبل ينبغي أف ييطلق 
سمى ىذا –اهلل عليو كسلم 

ي
ألف أصل اٟتكم ُب اللغة كالشرع ، على اهلل كدينو كافًتاءن  اكإال كاف تعدين ، ا١ت

 )إف ربك يقضي بينهم بحكمو كىو العزيز العليم(قاؿ تعاذل: ، كاٟتاكم ىو القاضي، ىو: القضاء
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قاؿ ، افقد جاءت النصوص بتسميتو حاكمن ، اكأما العادل فسيًمى بذلك لداللة الشرع أيضن ، [ٖٕالنمل: ] 
كقاؿ ، (اكفقهن  اآتيناه علمن أم: ) [ُِمرًن: ] (ا)كآتيناه الحكم صبين  :-عليو السبلـ  –تعاذل عن ٭تِت 

)إذا حكم  :-صلى اهلل عليو كسلم  –كقاؿ النيب ، [ٓٗا١تائدة: ] )يحكم بو ذكا عدؿو منكم(تعاذل: 
، [ركاه البخارم] كإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر(، الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجراف

 كاٟتديث يشمل العادل كالقاضي.
كبناءن على ما تقدـ دل ، كالقضاء بالعدؿ(، كالفقو، )اٟتكم: العلمكقاؿ ابن منظور ُب لساف العرب: 

كأف العاصي ييطلق عليو مسمى ، بغَت ما أنزؿ اهلل ايأًت ُب الشرع أف ا١تعصية كالذنب ييسمى حكمن 
ذنب كالقاتل، عند ا٠توارج كميرجئة عصرنااٟتاكم بغَت ما أنزؿ اهلل إال 

ي
كالزاين ال ييقاؿ عنو إنو حاكم ، فا١ت

، فهناؾ فرؽ بُت العاصي كالقاضي أك العادل، كإ٪تا ييقاؿ عنو عاصي أك ميذنب أك فاسق بغَت ما أنزؿ اهلل
تنازعُت، كالقضية، : الشهوداكىو أنو يلـز من اٟتاكم إف كاف قاضين 

ي
، ُب ذلككاٟتكم ، كالطرفُت ا١ت

 ، كالعاصي ليس كذلك
ن
: فهو ييفيت ك٭تكم عندما ييسأؿ عن حكم اهلل اميفتين  اكأما إف كاف اٟتاكم عا١ت

ىذه بدعة دل يقل ، بغَت ما أنزؿ اهلل؟!!! افكيف ييسمى العاصي حاكمن ، كالعاصي ليس كذلك، كرسولو
كفرة

ي
 كتبع، ّٔا إال ا٠توارج الذين كفَّركا ا١تسلمُت بالذنوب غَت ا١ت

ي
بتدعىة ميرجئة العصر  هم ُب ىذه التسمية ا١ت

 ُٖٗ، ُٖٖقوؿ عادل ُب كفر من حكَّم الطاغوت أك ٖتاكم غليو ص  َٔنقل ]كما أسلفنا 
 . [بتصرؼ

  -أك غيره: اسواءن كاف قانونن  اشركط تسمية الشيء تشريعن ك معنى التشريع  المسألة الرابعة:
 د كالطاعة.كجىعًل طريقة للتعب، سىن األحكاـالتشريع ىو: 

 ىي: اكشركط تسمية الشيء تشريعن 
 كرئيس اللجنة.، كا١تدير العاـ، كاألمَت، كالرئيس، كا١تلك  أف يعُت من ذم سلطة 
 كالقضاة.، كا١توظفُت، كالشرطة  أف يعُت إذل أناس من شأهنم أف ينفذكف 
 كأف   أما إذا كاف بلفظ خاص، مثل إذا جاءكم سارؽ فيؤخذ منو غرامة أف يكوف بألفاظ عامة

 .فهذا من الظلم كليس من التشريع العاـ، يقوؿ إذا جاءكم ٤تمد كقد سرؽ فاتركوه
ى تشريعن   بل كلو   اكال يشًتط أف يكوف ٖتريرين ، اكإذا اجتمعت ىذه الثبلثة الشركط ُب الشيء ٝتي

، ُٖ الوجازة ُب شرح األصوؿ الثبلثة لعلي ا٠تضَت: ص] أك عادة متبعة، اجارين  اأك عرفن ، اكاف شفوين 
 .[ ِِالتشريع الوضعي ُب ضوء العقيدة اإلسبلمية حملمد القرين ص

 -يتضمن االستحبلؿ: (التشريع الوضعي)التشريع من دكف اهلل  المسألة الخامسة:
 التشرع الوضعي يتضمن االستحبلؿ كيستلزمو كيتضح ىذا بثبلثة أمور ىي:
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  ييضاىي العمل بأحكاـ  عمبلن إذ إنو ييعمل بو ، صورة التشريع الوضعي كما ىو قائم عليو
الشريعة اإللهية من حيث تعميمو كاإللزاـ بو كتكوين المحاكم التي تفصل النزاع بأحكامو...إلخ 
كلذلك فإف أصحاب التشريع الوضعي يعتبركف من أخص خصائص قوانينهم كتشريعاتهم العمـو 

يعتبركف فكرة اإللزاـ  لكونهم، في األمر االمجرد كاإللزاـ كلو لم يكن ما يصدر من ذلك نصن 
 متوافرة في كل ما يصدر عن التشريع الوضعي بالضركرة.

  كلذا ، من غير اتباع لما أنزؿ اهلل، يعتبركف ما شرعوه عدالن أف أصحاب التشريع الوضعي
كىو العنصر األىم في ، فهم يؤكدكف على أف تحقيق العدؿ ىو غاية القاعدة القانونية كأساسها

كٖتقيق العدؿ أمر مطلوب كما من أمة إال كىي تأمر بالعدؿ كىو أمر ، القانونية تكوين جوىر القاعدة
، عدؿ خاص –صلى اهلل عليو كسلم  –لكن ما أنزؿ اهلل على نبيو ٤تمد ، متفق عليو بُت ٚتيع العقبلء

نوا كفعل اليهود حُت ظ،  كفر  –مع العلم ٔتا أنزؿ اهلل على نبيو  -ك٥تالفتو على أف تلك ا١تخالفة عدؿ 
 افكاف ىذا منهم كفرن ، قد أقاموا العدؿ كرفعوا الظلمأهنم بتغيَتىم حكم اهلل ليعمَّ الشريف كالضعيف 

 .فالنظر إلى التشريع الوضعي بأنو عدؿ مع العلم بمخالفتو لما أنزؿ اهلل يعتبر استحبلالن ، أكرب
 الوضعي من كىو ما يشتمل عليو التشريع ، كىو من أكضح الوجوه الدالة على االستحبلؿ

كالمنع من إتياف ، إباحة إتياف المحرمات المجمع على تحريمها الظاىرة المعلـو تحريمها بالتواتر
كأكضح مثاؿ على ىذا إباحة إتياف الزنى ، الحبلؿ المجمع على حلو الظاىر المعلـو حلو بالتواتر

ين بالتواتر كصىفىو اهلل كالزنى من المحرمات الظاىرة المعلومة من الد، الصريح الذم ال شيبهة فيو
لكن التشريع الوضعي ال ، [ِّاإلسراء: ] (كال تقربوا الزنى إنو كاف فاحشة كساء سبيبلن )بقولو: 

كىذه الحاالت التي ييعتبر ، يعتبره جريمة ييعاقب عليها إال في حاالت معينة كاإلغتصاب كنحوه
أف بل العتبار آخر ىو اعتبار  –ى كما قاؿ اهلل تعال  –الزنى فيها جريمة ليس ألجل كونو فاحشة 

كالتي ىي األساس الذم بني عليو التشريع الوضعي ، تلك الحاالت اعتداء على الحرية اإلنسانية
  فما معنى االستحبلؿ إذف؟!!!. اصريحن  فإذا لم يكن ىذا استحبلالن ، الميعاصر أحكامو

  .[بتصرؼ ّْٗ – ّّٗ]التشريع الوضعي ُب ضوء العقيدة اإلسبلمية حملمد القرين ص 
شرع من دكف اهلل حيت يستحل

ي
، بعد كل ىذا ٮترج علينا اٞتهلة من مرجئة العصر يقولوف ال يكفر ا١ت

ٮترج ا١تشرع على الناس كيقوؿ ٢تم  أف التشريع الوضعي استحبلؿ اشًتطوا أففإذا أثبتنا ٢تم ٔتا تقدـ ذكره 
 بلسانو إنو مستحل كإال ال سبيل للحكم عليو بالكفر!!!.
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 -حكم طاعة العلماء كاألمراء: :سادسةالمسألة ال 
 تنقسم إذل أقساـ:

ا(القسم األكؿ مع أنو يرل أف ما أحلوه حرامنا كما ، : أف يطيعهم كىو يعلم أهنم ٥تالفوف )عامدن
 . كىذا على نوعُت:حرموه حبلالن 

فهذا يعترب  ، ئل الظاىرةُب األمور آّمع عليها ا١تعلومة من الدين بالضركرة كىي ا١تسا النوع األكؿ:
ا أكرب فهذا كافر ، مثاؿ ذلك: لو أطاعهم ُب الذبح لغَت اهلل أك كل ما ىو من الشرؾ األكرب، كفرنا كشركن

ا أكرب كىو شرؾ ُب باب الطاعة كمثلو لو أطاعهم ُب ترؾ أحد ا١تباين األربع كىو يعلم أهنم  كمشرؾ شركن
 ٥تطئوف.

كيعلم ، أك ّتواز قص اللحية، التصوير كأف يفيت ّتواز،  ل ا٠تبلفية١تسائأف يطيعهم ُب ا النوع الثاين:
 .فهذا يعترب ٤ترمنا ككبَتة من كبائر الذنوب، أف فتواىم خاطئة لكن تابعهم ىول

 :ال يعلم ٥تالفتهم فهذا على نوعُت أف يطيعهم كىو القسم الثاني:
 ة كىي ا١تسائلا١تسائل آّمع عليها ا١تعلومة من الدين بالضركر  النوع األكؿ:

كمن نشأ ُب ببلد الكفر أك ُب البادية ، فهذا يكفر إال ما استثٍت كىو حديث العهد، الظاىرة
 .أحد ا١تباين األربع كىو ال يعلم أهنم ٥تطئوف ترؾ ُب أف يطيعهم مثل، البعيدة

لم فهذا يعذر إذا أطاعهم كىو ال يع، ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ٢تا حظ من النظر النوع الثاين:
 ٥تالفتهم.

ا أف ٢تم التحليل كالتحرًن فهذا يكفر القسم الثالث: ا معتقدن
ن
كىذا القسم فيو ، أف يطيعهم عا١ت

 زيادة مسألة االعتقاد.
 بلحظ في حكم طاعة العلماء كاألمراء:قواعد تي 

فيها أف األمور آّمع عليها ا١تعلومة من الدين بالضركرة كىي ا١تسائل الظاىرة فإف ا١تطيع يكفر  -ُ
ا أـ جاىبلن 

ن
؛ إال ما استثٍت ُب مسائل اٞتهل ُب غَت الشرؾ األكرب كا١تستثٌت كىم ثبلثة سواء كاف عا١ت

 حديث العهد كمن نشأ ُب ببلد الكفر أك البادية البعيدة.
مبنية على آية أك حديث أك  –ال بد أف يكوف ٢تا حظ من النظر  اليت أف ا١تسائل ا٠تبلفية -ِ

 .إٚتاع أك قوؿ صحايب
إف كاف ، ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ٢تا حظ من النظر ٮتتلف اٟتكم فيها باختبلؼ الشخص -ّ

ا كخالف ىول أك مصلحة فإنو ٭تـر كمثلو آّتهد ال ، غَت متعمد فإنو يعذر كإف كاف جاىبلن ، متعمدن
 شيء عليو.
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توحيد لعلي ا٠تضَت: ا١تعتصر شرح كتاب ال]و أثر ُب ا١تسائل ا٠تبلفية كونو يعلم أهنم ٥تطئوف ل  -ْ 
 .[ِّٔ، ِّٓص 

 
  -أنزؿ اهلل بالتوحيد: الحكم بماعبلقة  :بعةالساالمسألة 

 رى اللًَّو أىبٍػتىًغي كالدليل قولو تعاذل: ، من توحيد األسماء كالصفات بما أنزؿ اهلل الحكم )أىفػىغىيػٍ
اًكًمينى()فىاٍصًبريكا حىتَّى يىٍحكيمى اللَّ كقولو سبحانو: ، [ُُْاألنعاـ: ]( احىكىمن  ري الحى يػٍ نػىنىا كىيوى خى  وي بػىيػٍ

اًكًمينى(عزكجل:  كقولو، [ٕٖاألعراؼ: ] صلى اهلل  –كقوؿ النيب ، [ٖالتُت: ] )أىلىٍيسى اللَّوي بًأىٍحكىًم الحى
 .[ُْْٓصحيح سنن أيب داكد: ] كإليو الحكم(، )إف اهلل ىو الحكىم :-عليو كسلم 

 أال لو الخلق كاألمر تبارؾ اهلل قولو تعاذل:  كالدليل، من توحيد الربوبية بما أنزؿ اهلل الحكم(
 منو رزؽ فجعلتم من لكم اهلل أنزؿ ما أرأيتم )قلكقولو تعاذل: ، [ْٓاألعراؼ: ] رب العالمين(

)اتَّخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كقولو سبحانو: ، [ٗٓيونس: ] اهلل تفتركف( على أـ لكم أذف آهلل قل كحبلال حراما
الَّ إلىوى إالَّ ىيوى  اكاًحدن  امّْن ديكًف اللًَّو كاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍريىمى كمىا أيًمريكا إالَّ لًيػىٍعبيديكا إلىهن  اأىٍربىابن  كريٍىبىانػىهيمٍ 

انىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(  ا)اتَّخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابن يقوؿ ابن حـز عن قولو تعاذل: ، [ُّالتوبة: ] سيٍبحى
انىوي عىمَّا  اكاًحدن  ان ديكًف اللًَّو كاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍريىمى كمىا أيًمريكا إالَّ لًيػىٍعبيديكا إلىهن مّْ  الَّ إلىوى إالَّ ىيوى سيٍبحى

كانت ىذه ،  ك٭تلوف ما أحلوا، )١تا كاف اليهود كالنصارل ٭ترموف ما حـر أحبارىم كرىباهنم :ييٍشرًكيوفى(
كٝتى اهلل تعاذل ىذا العمل اٗتاذ أرباب من دكف اهلل ، قد دانوا ّٔا، كعبادة صحيحة، ربوبية صحيحة

 .[ِٔٔ/ّفصل ال]كىذا ىو الشرؾ ببل خبلؼ( ، كعبادة
 فهوعبادة كأم نوع آخر من العبادات مثل الصبلة، من توحيد األلوىية بما أنزؿ اهلل الحكم ،
، فمن صرفو لغَت اهلل فقد أشرؾ، ادن ك... ك... ال فرؽ بينهم أب، كالنذر، كالدعاء، كالذبح، كالصياـ
يني القىيّْمي(قولو تعاذل: كالدليل  ، [َْيوسف: ] )إًف الحيٍكمي إالَّ ًللًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي ذىًلكى الدّْ

 ٍكمي كإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى()كىيوى اللَّوي ال إلىوى إالَّ ىيوى لىوي الحىٍمدي ًفي األيكلىى كاآلًخرىًة كلىوي الحي كقولو سبحانو: 
 )ًإٍف اٍلحيٍكمي ًإالَّ ًللًَّو عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو فػىٍليىتػىوىكٍَّل اٍلميتػىوىكّْليوفى(كقولو سبحانو: ، [َٕالقصص:]
اًسًبينى(كقولو سبحانو: ، [ٕٔيوسف: ] و: كقولو سبحان، [ّٔاألنعاـ: ] )أىال لىوي اٍلحيٍكمي كىىيوى أىٍسرىعي اٍلحى

مىا جىاءىؾى ًمٍن اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمٍن  اللًَّو ًمٍن كىًليٍّ )كىكىذىًلكى أىنزىٍلنىاهي حيٍكمنا عىرىبًيِّا كىلىًئٍن اتػَّبػىٍعتى أىٍىوىاءىىيٍم بػىٍعدى
)  إال ىالك شيء كل إال ىو ال إلو آخر إلها اهلل مع تدع )كالكقولو تعاذل: ، [ّٕالرعد: ] كىال كىاؽو

 كاألرض أبصر السماكات غيب )لوكقولو تعاذل: ، [ٖٖالقصص: ] ترجعوف( كإليو الحكم لو كجهو
قاؿ الشنقيطي: ، [ِٔالكهف: ] (اأحدن  حكمو في يشرؾ كال كلي من دكنو من لهم ما كأسمع بو
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 افالذم يتبع نظامن ، ال فرؽ بينهما البتة، كاإلشراؾ ُب عبادتو كلها ٔتعٌت كاحد، )اإلشراؾ باهلل ُب حكمو 
ال فرؽ بينهما البتة بوجو من ، كالذم يعبد الصنم كيسجد للوثن،  غَت تشريع اهلل اكتشريعن ، ظاـ اهللغَت ن

منزلة اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل من الدين ] [ُِٔ/ٕأضواء البياف: ] ككبل٫تا مشرؾ باهلل(، فهما كاحد، الوجوه
 .[ٓ – ِركاية: ص اٟتاكمية دراسة مؤصلة... دراية ك ، ٔ – ّلعبد العزيز العبد اللطيف: ص 

 أكبر؟ امتى يكوف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفرن  :ثامنةالمسألة ال
 أكرب ُب اٟتاالت التالية: ايكوف اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل كفرن 

 أك يستحل اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل أف ٬تحد اٟتاكمي بغَت ما أنزؿ اهلل أحقٌية حيكًم اهلل كرسولو ،
، كاختاره ابن جرير أٌف ذلك ىو جحودي ما أنزؿ اهللي من اٟتيكم الشرعي، عباسكىو معٌت ما ريكم عن ابن 

من  فإٌف األصوؿ ا١تتقررة ا١تٌتفق عليها بينهم أٌف مىٍن جىحىدى أصبلن ، كىذا ما ال نزاع فيو بُت أىل العلم
معنا عليو فإنٌو  ، قطعيِّا، مأك أنكر حرفنا ٦تا جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسل، أصوؿ الدين أك فرعنا ٣تي

 كافرنا الكفرى الناقل عن ا١تٌلة.
  أٍف ال ٬تحد اٟتاكم بغَت ما أنزؿ اهلل كوفى حيكم اهلًل كرسوًلًو حقِّا. لكن اعتقد أٌف حيكم غَت

١تا ٭تتاجو الناسي من اٟتيكم بينهم عند ، كأًٌب كأمشل، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أحسني من حيكمو
، اليت نشأت عن تطٌور الزماف كتغَت األحواؿ، أك بالنسبة إذل ما استجٌد من اٟتوادثإٌما ميطلقا ، التنازع

ـى ا١تخلوقُت اليت ىي ٤تضي زبالًة األذىاف، كىذا أيضنا ال ريب أنو كافره  كصٍرؼي حيثالة ، لتفضيلو أحكا
 على حيكم اٟتكيم اٟتميد.، األفكار
 فهذا كالنوعُت الذين ، اعتقد أنو مثلو لكن، أٍف ال يعتقد كونىو أحسن من حيكم اهلل كرسولو

١تا يقتضيو ذلك من تسوية ا١تخلوؽ با٠تالق كا١تناقضة كا١تعاندة ، ُب كونو كافرنا الكفرى الناقل عن ا١تٌلة، قبلو
ًمٍثًلًو شىٍيء( لقولو عٌز كجٌل:  الداٌلة على تفرًُّد الرٌب ، ك٨توىا من اآليات الكرٯتة [ُُالشورل: ])لىٍيسى كى

ُب الذات كالصفات كاألفعاؿ كاٟتيكم بُت الناس فيما يتنازعوف ، كتنزيهو عن ٦تثالة ا١تخلوقُت، ؿبالكما
 فيو.

  عن أٍف يعتقدى   فضبلن ، ٟتكم اهلل كرسولو أٍف ال يعتقد كوف حيكم اٟتاكم بغَت ما أنزؿ اهلل ٦تاثبلن
ا كالذم قبلو يصديؽي عليو فهذ، لكن اعتقد جواز اٟتيكم ٔتا ٮتالف حيكم اهلل كرسولو، كونو أحسن منو
 العتقاده جوازى ما علم بالنصوص الصحيحة الصر٭تة القاطعة ٖترٯتو.، ما يصدؽ عليو

 من حكايات آبائهم ، كالقبائل من البوادم ك٨توىم، ما ٭تكيم بو كثَته من رؤساء العشائر
ك٭تيضُّوف على التحاكم ك٭تكموف بو ، يتوارثوف ذلك منهم، كعاداهتم اليت يسمُّوهنا "سلومهم"، كأجدادىم

فبل حوؿ كال قوة إاٌل ، كإعراضنا كرغبةن عن حيكم اهلل كرسولو، على أحكاـ اٞتاىلية ابقاءن ، إليو عند النزاع
 باهلل. 
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   كال ُب أم ٣تاؿ من  افبل ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل مطلقن اٟتاكم الذم يعرض عن اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل
كإف كاف غَت مستحلٍّ للحكم بغَت ما أنزؿ اهلل ػ ، كجو من ا١تلة٣تاالت اٟتياة فهذا ال شك ُب كفره كخر 

كىذا من أبرز عبلمات النفاؽ ، كإف زعم بلسانو أنو من ا١تؤمنُت ػ النتفاء مطلق ا١تتابعة عنو للشريعة
كالكفر كا١تركؽ؛ إذ أف اإلٯتاف كإخبلص احملبة هلل تعاذل من أبرز عبلماتو الدالة عليو حصوؿ ا١تتابعة 

)قل إف  كما قاؿ تعاذل: ،  كاالنقياد ٢تا من غَت ٖترج أك أدىن اعًتاض، رة كالباطنة للشريعة كأحكامهاالظاى
)فبل كربك ال يؤمنوف حتى كقاؿ تعاذل: ، [ُّآؿ عمراف:] كنتم تحبوف اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل(

النساء: ] (افي أنفسهم مما قضيت كيسلموا تسليمن  اييحكموؾ فيما شجر بينهم ثم ال يجدكا حرجن 
ٔٓ]. 

 !فهو  ، كٔتا يضاد التوحيد، كأف ٭تكم بالشرؾ،  اٟتاكم الذم ال ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل ُب التوحيد
كسواء ٛتلو على ذلك ، لذلك أـ أنو غَت مستحل سواء كاف مستحبلن ، كافر على أم كجو كاف حكمو

 فبل فرؽ.، اٞتحود أـ ا٢تول كحب اٟتياة الدنيا كزينتها
 كالعداء ١تا أنزؿ اهلل تعاذل من الدين ، ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل بدافع اٟتقد كالكراىية اٟتاكم الذم ال

ذلك بأنهم كرىوا ما أنزؿ اهلل ، لهم كأضل أعمالهم ا)كالذين كفركا فتعسن قاؿ تعاذل: ، كالشرائع!
، وفليقًض علينا ربك قاؿ إنكم ماكثكنادكا يا مالك ): كقاؿ تعاذل، [ٗ، ٤ٖتمد: ] فأحبط أعمالهم(

إف الذين ): كقاؿ تعاذل، [ٖٕ، ٕٕالزخرؼ: ] (لقد جئناكم بالحق كلكن أكثركم للحق كارىوف
ارتدكا على أدبارىم من بعد ما تبين لهم الهدل الشيطاف سوؿ لهم كأملى لهم ذلك بأنهم قالوا 

 .[ِٔ، ٤ِٓتمد: ] (للذين كرىوا ما نزؿ اهلل سنطيعكم في بعض األمر
 أـ أنو مستورد من ، سواء كاف ىذا الشرع ا١تبدؿ من عند نفسو، بديلاٟتاكم الذم يقع ُب الت

 كأىواء البشر!.، أـ رده لنفسو كىواه، كسواء رد ىذا الشرع ا١تبدؿ لدين اهلل، عند غَته من الطواغيت
  ىي: ، عرب ٤تاكم ٢تا مراجعه كميستندات -يركج للقوانُت كالشرائع الوضعية اٟتاكم الذم يسوغ ك

ل
ي
، كالقانوف الربيطاين، كالقانوف األمريكي، كالقانوف الفرنسي،  كقوانُت كثَتة، ٌفق من شرائعى شىتالقانوف ا١ت

فهذه احملاكم ُب كثَت ، كمن مذاىب بعض البدعيُت ا١تنتسبُت إذل الشريعة كغَت ذلك، كغَتىا من القوانُت
٭تكيمي حيٌكاميها ، ٍثر أسرابكالناس إليها أسرابه إ، مفتوحةي األبواب، من أمصار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة

تّْميو ، كتيًقرُّىم عليو، كتيلزمهم بو، من أحكاـ ذلك القانوف، بينهم ٔتا ٮتالف حيكم السيٌنة كالكتاب كٖتي
ا رسوؿي اهلًل بعد ىذه ا١تناقضة ، فأمُّ كيفر فوؽ ىذا الكفر، عليهم  -كأمُّ مناقضة للشهادة بأٌف ٤تمدن

 كإف زعم بلسانو أنو يفعل ذلك على غَت كجو االستحبلؿ!. ،كيدعو الناس إذل التحاكم إليها
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  كإف كما قاؿ تعاذل: ،  كمواالة ٢تم، اٟتاكم الذم ال ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل طاعة للمشركُت(
ا١تائدة: ] )كمن يتولهم منكم فإنو منهم(كقاؿ تعاذل: ، [ُُِاألنعاـ: ] أطعتموىم إنكم لمشركوف(

ُٓ]. 
 ١تضاىية لشرع اهلل تعاذل!.اريع كسن القوانُت اٟتاكم الذم يقـو ٔتهمة التش 

 أصغر؟ امتى يكوف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفرن  :تاسعةالمسألة ال
 أصغر ُب حالتُت: ايكوف اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل كفرن 

 صلى اهلل عليو  –كالدليل قوؿ النيب ، أف ٬تتهد ُب الوصوؿ إذل حكم اهلل كلكنو ال يوفق لذلك
 .[متفق عليو] كإف اجتهد فأخطأ فلو أجر(، اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف)إذا  :-كسلم 
 مع تيقنو أف ما حاد عنو ىو ، فيحيد عن حكم اهلل، أف ٖتملو شهوتو كىواه ُب قضية معينة

رًٍجو كيٍفريه عن ا١تٌلة، كاعًتافو على نفسو با٠تطأ ك٣تانبة ا٢تدل، حكم اهلل فإنو معصية ، كىذا كإٍف دل ٮتي
 كغَتىا. ، كالٌسرًقة كاليمُت الغموس، كالزنا كشيرب ا٠تمر،  أكربي من الكبائر عيظمى

على ىاتُت اٟتالتُت: ك٫تا ك ، أعظمي من معصية دل ييسمّْها كيفرنا، كإٌف معصية ن ٝتٌاىا اهللي ُب كتابو كفرنا
 مع إقراره أف ٬تتهد ُب الوصوؿ إذل حكم اهلل فبل يوفق لذلك كأف ٖتملو شهوتو على ٥تالفة حكم اهلل

مىلي كبلـي ابن عباس رضي اهلل عنهما كأيب ، كعطاء، كطاكس، بأنو حكم اهلل ك٬تب عليو التحاكم بو ٭تي
 ٣ًتٍلىز رٛتهم اهلل. 

  :ليس بالكفر الذم يذىبوف إليو(قاؿ ابن عباس(.  
  :كفسقه دكف فسق(، كظلمه دكف ظلم، )كفره دكف كفركقاؿ عطاء.  
  :كيعلموف أنو ذنب(، ملوف بما يعملوف)إنهم يعكقاؿ أبو ٣ًتٍلز. 

 كزيادة بياف أف ىذا ال يكفر إذا اجتمعت فيو شركط:
ا -ُ . إلى شرع اهلل يرل كجوب التحاكم، أف يكوف اعتقاده سليمن  كيشعر أنو عاصو
أما إف كاف ديدنو التحاكم أك الحكم بغير الشرعية فهذا ، أف يكوف في المسائل القليلة -ِ
 يكفر.
 وف عن قانوف أك عرؼ أك تعميم.أف ال يك -ّ
كفر ناقل عن ا١تلة إال ُب   اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل]أف يكوف في القضية المعينة كليس عامنا.  -ْ

، ٖ – ٓرسالة ٖتكيم القوانُت حملمد إبراىيم آؿ الشيخ: ص ، ْصورتُت لؤلمُت اٟتاج ٤تمد أٛتد: ص 
علمية ُب أصوؿ العقيدة السلفية( أليب بصَت: ص مبلحظات كردكد على رسالة )٣تمل مسائل اإلٯتاف ال

 .[ٕٓ – ْٖأعماؿ ٗترج صاحبها من ا١تلة أليب بصَت: ص ، ُٗ، ُٖ
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 -كفر كردة طواغيت الحكم في عصرنا:  :عاشرةالمسألة ال 
أف ىؤالء اٟتكاـ الذين تسلطوا على ا١تسلمُت ُب ببلدىم كفار مرتدكف  –أخي ا١توحد  –اعلم 

، فرىم كردهتم إال من طمس اهلل على بصَتتو كأعماه عن نور الوحي مثلهمبأعياهتم ال يشك ُب ك
 فهم كفركا من األبواب التالية:، كليس من باب كاحد، ككفرىم جاء من أبواب شىت

 في دساتيرىم كقوانينهم  –كالشمس في رابعة النهار   –كىذا كاضح ، التشريع من دكف اهلل
 العفنة.
 ه التشريعي الطاغوتي الشركي.الحكم بغير ما أنزؿ اهلل بمعنا 
  (كغيرىا، الدكؿ العربية جامعة)كاإلقليمي ، (الدستور)التحاكم إلى الطاغوت المحلي ،
 .(كغيرىما، كمحكمة العدؿ الدكلية، مجلس األمن)ي كالدكل
 كمظاىرة إخوانهم المرتدين من طواغيت الدكؿ المختلفة على ، تولي اليهود كالنصارل

 المجاىدين الموحدين.
 .اتباع كابتغاء غير دين اهلل من مناىجهم الكفرية المبتدعة كالديمقراطية كنحوىا 
 .[ّٔأليب اٟتسن رشيد: ص  كجوب الفصاـ كحتمية الصداـ بُت الكفر كاإلسبلـ]

 -شركط الخركج على الحاكم: :حادية عشرةالمسألة ال
 للمسلمُت أف ٮترجوا على اٟتاكم بشرطُت:

 اكال صرفن  ظاىر الذم لنا فيو برىاف من ربنا كالذم ال ٭تتمل تأكيبلن أف يقع ُب الكفر البواح ال 
 عندكم من اهلل فيو برىاف(. ابواحن  ا)إال أف تػىرىكا كفرن  :–صلى اهلل عليو كسلم  –لقولو 
 فإف حصل العجز تعُت عليهم إعداد القوة ، توفر القدرة اليت ٘تيىًكن ا١تسلمُت من ا٠تركج عليو– 

اليت ٘تيىًكنىهم من ا٠تركج عليو كاستبدالو ْتاكم مسلم ٭تكمهم بالكتاب  – ك سبيبلن ما استطاعوا إذل ذل
 ()كلن يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلن كليس ٢تم خيار آخر غَت ذلك لقولو تعاذل: ، كالسنة

 .[ُُْالنساء: ]
أكلئك ىم اهلل ف ؿ)كمن لم يحكم بما أنز : توضيح كبياف حوؿ آية :عشرة ثانيةالمسألة ال

 -:[ْْا١تائدة: ] الكافركف(
 -: سبب النزكؿ:أكالن 

 اختيًلفى ُب سبب نػزكؿ ىػذه اآليػات عػلى قولػُت:
، فإف حكم بالدية فاقبلوه، كقالوا: تعالوا نتحاكم إذل ٤تمد نزلت ُب أقواـ من اليهود قتلوا قتيبلن  -

كانت ،  في الطائفتين من اليهود أنزلها اهللقاؿ ابن عباس: )، كإف حكم بالقصاص فبل تسمعوا منو
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حتى ارتضوا كاصطلحوا على أف كل قتيل قتلتو العزيزةي ، إحداىما قد قهرت األخرل في الجاىلية 
فكانوا على ، ككل قتيل قتلتو الذليلةي من العزيزة فديتو مائة كسق، امن الذليلة فىًديػىتيو خمسوف كسقن 

فأرسلت العزيزة إلى ، الذليلةي من العزيزة قتيبلن فقتلت ، ذلك حتى قدـ النبي صلى اهلل عليو كسلم
فقالت الذليلة: كىل كاف في حيين دينهما كاحد كنسبهما كاحد ، الذليلة: أف ابعثوا لنا بمائة كسق

، منكم اكفرقن ، منكم لنا اديةي بعضهم نصف ديػػة بعض؟ إنما أعطيناكم ىذا ضيمن ، كبلدىما كاحد
ثم ارتضوا على أف يجعلوا رسوؿ ، ادت الحرب تهيج بينهمافك، فأما إٍذ قدـ محمد فبل نعطيكم
ثم ذىكىرًت العزيزةي فقالت: كاهلل ما محمد بمعطيكم منهم ضعفى ما ، اهلل صلى اهلل عليو كسلم بينهم

فديسُّوا إلى محمد من يىٍخبػيري ، لهم امٌنا كقهرن  اماأعطونا ىذا إال ضيمن ، كلقد صدقوا، يعطيهم منكم
فدىسُّوا إلى رسوؿ ، كإف لم يعطكم حىًذٍرتيم فلم تحكّْموه، طاكم ماتريدكف حكَّمتموهإف أع، لكم رأيىو

، من المنافقين لًيٍخبػيريكا لهم رأمى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ااهلل صلى اهلل عليو كسلم ناسن 
لو كما فلما جاؤا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخبر اهلل رسولو صلى اهلل عليو كسلم بأمرىم ك

إلى قولو )الفاسقوف( « فأنزؿ اهلل تعالى )ياأيها الرسوؿ اليحزنك الذين يسارعوف في الكفر، أرادكا
 .[ركاه أٛتد كركاه أبو داكد بنحوه]كإياىم عني اهلل عزكجل( ، أنزؿ -كاهلل  –ففيهم 
ن األمر برجم من ككانوا قد بدلوا كتاب اهلل الذم بأيديهم م، أهنا نزلت ُب اليهوديُت اللذين زنيا -

فحرٌفوه كاصطلحوا فيما بينهم على اٞتلد مائة جلدة كالتحميم كاإلركاب على ٛتارين ، أحصن منهم
فإف حكم ، مقلوبُت! فلما كقعت تلك الكائنة بعد ا٢تجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حىت نتحاكم إليو

ف نيب من أنبياء اهلل قد حكم بينكم كيكو ، كاجعلوه حجة بينكم كبُت اهلل، باٞتلد كالتحميم فخذكا عنو
)إف اليهود أنو قاؿ: ، فركم مالك عن نافع عن ابن عمر، كإف حكم بالرجم فبل تتبعوه ُب ذلك، بذلك

فقاؿ لهم رسوؿ ، منهم كامرأة زنيا فذكركا لو أف رجبلن ، جاؤا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
قاؿ ، ة في شأف الرجم؟ فقالوا: نفضحهم كيجلدكفاهلل صلى اهلل عليو كسلم: ماتجدكف في التورا

فوضع أحدىم يده على آية ، فأتوا بالتوراة فنشركىا، إف فيها الرجم، عبداهلل بن سبلـ: كذبتم
، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقاؿ لو عبداهلل بن سبلـ: ارفع يدؾ، فقرأ ما قبلها كمابعدىا، الرجم

فرأيت ، فأمر بهما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فرجما، فيها آية الرجم، فقالوا: صدؽ يا محمد
كُب لفظ لو:  [كىذا لفظ البخارم، ركاه البخارم كمالك] الرجل يىٍحًني على المرأة يقيها الحجارة(

قاؿ: )فأتوا بالتوراة فاتلوىا إف  ، قاؿ لليهود: ماتصنعوف بهما؟ قالوا: نسخّْم كجوىهما كنخزيهما)
حتى انتهى إلى موضع ، فقرأ، فقالوا لرجل منهم ممن يرضوف أعور: اقرأ، فجاؤا، كنتم صادقين(

إف فيها آية ، قاؿ: يا محمد، فإذا آية الرجم تلوح، فرفع، فقاؿ: ارفع يدؾ، منها فوضع يده عليو
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أف رسػوؿ اللػو صلى اهلل عليو كسلم )كعنػد مسلػم: ، فأمر بهما فرجما(، نتكاتمو بينناكلكنا ، الرجم 
فقاؿ: ، فانطلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حتى جاء يهود، هػودم كيهوديػة قػد زنياأتػى بي

ماتجدكف في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوّْد كجوىهما كنحملهما كنخالف بين كجوىهما 
حتى إذا مر ، قاؿ: فجاؤا بها فقرؤىا، قاؿ )فأتوا بالتوراة فاتلوىا إف كنتم صادقين(، كيطاؼ بهما

فقاؿ لو ، اءىاكقرأ مابين يديها كما كر ، ة الرجم كضع الفتى الذم يقرأ يده على آية الرجمبآي
فإذا ، فرفع يده، ميٍرهي فليرفٍع يده :-رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كىو مع -عبداهلل بن سبلـ 
ر: كنت قاؿ عبداهلل بن عم، فأمر بهما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فرجما، تحتها آية الرجم

قاؿ: ، اـ أٛتد عن الرباء بن عازبكركل اإلم، بنفسو( يقيها من الحجارةفلقد رأيتو ، فيمن رجمهما
فدعاىم فقاؿ: ىكذا تجدكف ، ميرَّ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بيهودم ميحىمَّم و مجلود)

ؾ بالذم أنزؿ التوراة على من علمائهم فقاؿ: أٍنشيدى  فدعا رجبلن ، حدَّ الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم
، كلوال أنك نشدتني بهذا لم أخبرؾ، أىكذا تجدكف حدَّ الزاني في كتابكم؟ فقاؿ: ال كاهلل، موسى

كإذا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، كلكنو كثر في أشرافنا، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم
، نقيمو على الشريف كالوضيع اشيئن فقلنا: تعالوا حتى نجعل ، أخذنا الضعيف أقمنا عليو الحد

فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: اللهم إني أٌكؿ من أحيا أمرؾ إذ ، فاجتمعنا على التحميم كالجلد
ذين يسارعوف في ياأيها الرسوؿ ال يحزنك ال»قاؿ: فأنزؿ اهلل عزكجل ، قاؿ: فأمر بو فرجم، أماتوه
فإف أفتاكم بالتحميم  اأم: يقولوف: ائتوا محمدن « يقولوف إف أكتيتم ىذا فخذكهإلى قولو )« الكفر

ما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم كمن لم يحكم بإلى قولو )، فتاكم بالرجم فاحذركاكإف أ، كالجلد فخذكه
قاؿ: في اليهود: إلى قولو )كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم  [ْْا١تائدة: ] الكافركف(
 )كمن لػم يحكػم بمػا أنػزؿ اهلل فأكلئك ىم الفاسقوف(، ودقاؿ: في اليه [ْٓا١تائدة: ] الظالموف(

كأبو داكد كالنسائي  -دكف البخارم  -انفرد بإخراجو مسلم ] ؿ: في الكفار كلها(قا [ْٕا١تائدة: ]
 كىذا السبب ىو الصحيح كالراجح لثبلثة أمور:، [كابن ماجة
o  كىم: ابن عمر -ُب تفسَته فيما ذكره ابن كثَت  -أف ركاة حديث الرجم أربعة من الصحابة ،

رضي اهلل ، ٓتبلؼ حديث الدية فقد ركاه ابن عباس فقط، كأبو ىريرة كجابر بن عبداهلل كالرباء بن عازب
 عنهم.
o  فعاصركا  -باستثنػػاء أيب ىػريرة  -أف ركاة حػديث الػرجػم كػانػوا با١تػديػنة كقػت كجػود اليهػود ّٔا
فركايتو ، ككقتها دل يكن يهود با١تدينة، ىػ ٖكة حىت فتحها عاـ ٓتبلؼ ابن عباس فقد ظل ٔت، الواقعة

 المشاىدة. -مرسل صحايب  -حكاية عن بعض الصحابة 
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 o كما قاؿ ،  أف قوؿ ابن عمر ُب حديث الرجم )فكنػت فيػمن رٚتهما( نص ُب ٤تل النزاع
سناداف ُب الصحة أف يستوم اإل -ُب الًتجيح بُت أسباب النزكؿ ا١تتعددة للنص الواحد  -السيوطي 

 .[ِّ/ُاإلتقاف ُب علـو القرآف: ] فَتجح أحد٫تا بكوف راكيو حاضر القصة(
 : ىل الكفر الوارد في ىذه اآلية كفر أكبر أـ كفر أصغر؟اثانين 

 اختلفت أقواؿ الصحابة كالتابعُت ُب ذلك على قولُت:
كمن ،  كما سنبينو إف شاء اهللفمنهػم مػن قػاؿ إنػو الكفػر ىكػذا بإطػبلؽ ٔتػا يعنػي أنو األكرب -

ىؤالء عبداهلل بن مسعود كعمػر بن ا٠تطػاب كعلػي بن أبػي طالػب رضػي اللػو عنهم ك من التابعُت: 
الزكاجر البن ، َِْ/ٔتفسَت الطربم: ]اٟتسن البصرم كسعيد بن جبَت كإبراىيم النخعي كالسدم 

ا١تغٍت مع الشرح الكبَت البن ، َُْ/ٔلث: آّلد الثا تفسَت ركح ا١تعاين لؤللوسي:، ُٖٗ/ِمكي: 
 .[ِٕٓ/ٔتفسَت الطربم: ، ُِٓ/٤ٔتاسن التأكيل للقاٝتي: ، ّْٖ، ّْٕ/ُُقدامة: 
فمػن الصحابػة نيًسب ىػذا ، أما من قاؿ إنو كفر أصغر أك كفر الينقل عن ا١تلة أك كفر دكف كفر -

كمػن التابعػُت: ريًكمى عن طػاكس أنػو قػاؿ ، والقػوؿ إذل عبداللػو بن عػباس رضػي اللػو عنهما كاليصح عن
)ليس بكفر ينقل عن ا١تلة(. كعن عطاء بن أيب رباح أنو قاؿ فيها )كفر دكف كفر(. ركا٫تا ابن جرير 

كالصواب الذم الشك فيو أف الكفر ، كنقلو عنو ابن كثَت فيما نقلتو عنو [ِٔٓ/ٔتفسَت الطربم: ]
 ١تا يلي: خرج من ا١تلةا١تكرب األكفر ال الوارد ُب اآلية ىو

 كمع انتفاء ا١تخالف ٯتكن ، أنو ال ٥تالف من الصحابة ُب أف الكفر ُب ىذه اآلية ىو األكرب
لذم صحَّ عنو قولو كأما ما كرد عن ابن عباس اليصح بل ا، القوؿ بأف ىذا إٚتاع منهم على ذلك
 بالكفر األكرب كأذكر دليلُت على ذلك:

، ابن عبػاس رضػي اهلل عنهما يرل أف الكفر ُب ىذه اآلية ىو الكفر األكرب الدليػػل األكؿ: كيبػُت أف
ما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم كمن لم يحكم ب)ئي ُب باب تأكيل قوؿ اهلل عزكجل: كىو ماركاه النسا

)كانت ملوؾه بعد  :فقد ركم النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس قاؿ، [ْْا١تائدة: ] الكافركف(
، ككاف فيهم مؤمنوف يقرأكف التوراة، يو الصبلة كالسبلـ بٌدلوا التوراة كاإلنجيلعيسى بن مريم عل

ما أنزؿ اهلل كمن لم يحكم بإنهم يقرأكف )، شتم يشتمونا ىؤالءأشد من  اقيل لملوكهم: مانجد شتمن 
، كىؤالء اآليات مع مايعيبونا بو في أعمالنا في قراءتهم، [ْْا١تائدة: ] فأكلئك ىم الكافركف(

فدعاىم فجمعهم كعرض عليهم القتل أك يتركوا قراءة ، دعهم فليقرأكا كما نقرأ كليؤمنوا كما آمنافا
كىو من ركاية ابن  -كيدؿ ىذا اٟتديث ، [َْٗٗسنن النسائي: ] نجيل إال مابٌدلوا منها(التوراة كاإل
ة قبل تبديلها فأنزؿ اهلل األكؿ: أف ىذه اآلية كانت ٦تا أنزؿ بالتوراة الصحيح، على أمرين - اعباس موقوفن 
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كاألمر اآلخر: أف الكفر فيها ىو األكرب كيدؿ على ذلك قوؿ ا١تبٌدلُت منهم: ما٧تد ، تصديقها ُب القرآف 
كالشتم أشد من كصفهم بالكفر ، ١تَّا قرأ ا١تؤمنوف منهم تلك اآلية، أشد من شتم يشتمونا ىؤالء اشتمن 

.كلو دل يكن ، األكرب على مابٌدلوا كحىرٌفوا  الكفر ُب اآلية ىو األكرب ١تا كصفوه بأنو أشد شتم و
كإف أطعتموىم ، )كإف الشياطين ليوحوف إلى أكليائهم ليجادلوكم :قولو تعاذلكالدليل الثاين: 

كُب سبب نزك٢تا ركم ابن ماجة كابن أيب حاًب كاٟتاكم بأسانيد ، [ُُِاألنعاـ: ] إنكم لمشركوف(
من المشركين كانوا يجادلوف المسلمين في مسألة الذبح  اإف ناسن )صحيحة عن ابن عباس قولو: 

)كإف  فقاؿ تعالى، يعنوف الميتة، كتحريم الميتة فيقولوف: تأكلوف مما قتلتم كالتأكلوف مما قتل اهلل؟
كّٔذا يكوف ابن عباس موافق لباقي ، [ُُٕ – ُٗٔ: تفسَت ابن كثَت] أطعتموىم إنكم لمشركوف(

 ع.الصحابة لذا قلنا باإلٚتا 
  الكافركف(  -داللة اللغة العربية: كذلك ألف الكفر ُب اآلية جاء بصيغة اإلسم ا١تعرؼ بأؿ(- 

اللػو سبحانػو كتعػاذل قػد أكػد الكفر ُب  ك، ٔتا يعٍت أنو الكفر األكرب، الداؿ على حصوؿ كماؿ ا١تعٌت
 فادة ا١تعٌت كىو: ىذه اآلية كبىالغى ُب كصفو كتغليظو بأسلوب ىو من أقول أساليب اللغة ُب إ

دكف الفعػػل الػداؿ على التجػػدد ، ٣تػيء الكػفػر بلػفػظ اإلسم كىػو داؿ عػلى ثبػوت الكػفػػر كلػزكمػو -أ
 كاٟتدكث.

كفر تصػديػر اإلسػم باأللػف كالبلـ ا١تػؤديػة ٟتصوؿ كماؿ ا١تسمى )الكافركف( ٔتا يعٍت أنو ال -ب
 األكرب.
الشرط ُب صورة مبتدأ كخرب معرفتُت )أكلئك......... الكافركف( اتيانو سبحانو ّتملة جواب  -جػ

كذلك من عبلمات ا٨تصار ا٠ترب )الكفر( ُب ا١تبتدأ )أكلئك( كىو اسم إشارة يعود على )من دل ٭تكم ٔتا 
كا٨تصار ا٠ترب ا١تعرؼ بأؿ ُب ا١تبتدأ فيو مبالغة ُب حصوؿ كماؿ معناه ُب احملكـو عليو )كىو ، أنزؿ اهلل(

اإليضاح ُب علـو ]ن دل ٭تكموا ٔتا أنزؿ اهلل تدأ( أم مبالغة ُب حصوؿ كماؿ الكفر ألكلئك الذيا١تب
 .[َُُالببلغة للقاضي جبلؿ الدين القزكيٍت: ص 

ك٣تػيء ا١تبتػدأ ُب ٚتلػة جػواب الشػرط ُب صيغػة اسػم اإلشػػارة )أكلئػػك( زيادة ُب الداللة على  -د
اإليضاح للقزكيٍت: ص ]٭تكم.....( باستحقاؽ الكفر  قبلو )من دلا١تقصود من اختصاص ا١تذكورين 

ْٕ]. 
كتقػدًن ا١تبتػدأ على ا٠تػرب ُب ٚتلػة جػواب الشػرط كإف كػاف ىػو األصػل ُب اللغػة إال أنو يفيد ُب  -ىػ

زيادة  التقدًن يفيد كمػا أف ىػػذا،  با٠ترب )الكافركف( ىو ا١تطلوب بيانو اأف كوف ا١تبتدأ )أكلئك( متصفن 
 .[ٖٓ: ص للقزكين اإليضاح]ٗتصيص 
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كادخػاؿ ضمػَت الفصػل )ىػم( بُت ا١تبتػدأ كا٠تػرب )أكلػئك ىم الكافركف( يفيد اختصاص ا١تبتدأ  -ك 
 .[ٕٓاإليضاح للقزكيٍت: ص ]موا ٔتا أنزؿ اهلل( بالكفر أم اختصاص أكلئك )الذين دل ٭تك، با٠ترب

 أف الكفر دل يرد ُب القرآف إال ٔتا يعٍت الكفر األكربأم لغة القرآف: كىو ، داللة عرؼ الشارع ،
ككاف المراد ، كدار مرة بعد مرة على كجو كاحد، )اللفظ إذا تكرر ًذكره في الكتابابن تيمية:  قاؿ

كتلبيسا يجب أف ييصاف كبلـ اهلل  ابو غير مفهومو كمقتضاه عند اإلطبلؽ كلم يػيبػىيَّن ذلك كاف تدليسن 
أما بالنسبة للكفر خاصة فإنو حيث أطلق كدل ، ىذا على كجو العمـو، [ُْٕ/ٔل: ٣تموع الفتاك ] عنو(

)عيرؼ  :يرد نص يقيد معناه فا١تراد بو الكفر األكرب أم حقيقتو ا١تطلقة كما قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل
كقد تكرر ىذا اللفظ في الكتاب ، الشارع إذا أطلق الشرؾ إنما يريد بو مايقابل التوحيد

 .[ٓٔ/ُفتح البارم: ] حيث الييراد بو إال ذلك(كاألحاديث 
 .خرج من ا١تلة

ي
 سبب نزكؿ اآلية يدؿ على أف الكفر الوارد ُب اآلية ىو الكفر األكرب ا١ت

 -: المناطات الميكفرة في اآلية:اثالثن 
كفرة ُب اآلية.، ىو العلةا١تناط: 

ي
 كمعٌت العبارة: الًعلل ا١ت

كفرة ُب آية ا١تائدة ثبلث:أف العً  –ىداؾ اهلل لكل خَت  –اعلم 
ي
 لل ا١ت

 فرتػب سبحانػو اٟتكػم بالكفر على ٣ترد ترؾ اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل ال تػرؾ الحكػم بمػا أنػزؿ اهلل :
 على اٟتكم بغَته.

  ألف من شرع للناس من دكف اهلل  :(تشريع مالم يأذف بو اهلل)اختراع شرع مخالف لشرع اهلل
كّٔذه ، للناس ككىفىر بذلك اكيكوف قد نصب نفسو رىبِّ ، يتو كألوىيتوهلل ُب ربوب اقد جعل نفسو شريكن 

 األكصاؼ كلها كصفو اهلل تعاذل كما يدؿ عليو:
فثبػت ، [ُِالشورل: ] )أـ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذف بو اهلل( :قولو تعاذل -

كمن أطاعو ُب ، هلل ُب ربوبيتو اشريكن ّٔػذا النػص أف مػن شػرع للنػاس مالػم يأذف بو اهلل فقد جعل نفسو 
 ذلك كاتبع التشريع ا١تخالف فقد أشرؾ باهلل.

كيقػاؿ فيهػا ماقػيل ُب اآلية ، [ِٔالكهف: ] (ا)كالييشرؾ في حكمو أحدن كقولو تعاذل:  -
أف مػن شرع للناس مادل يأذف بو اهلل فقد شارؾ اهلل ُب تشريع األحكاـ ٠تلقو كجعل نفسو ، السابقػة

شرعيا بأال يشاركو أحد ُب اٟتكم  اكاهلل تعاذل قد أمر أمرن ، اكبَتن   اتعاذل اهلل عن ذلك علوِّ ، ا هللشريك
)كالييشرؾ كقاؿ: ، [َْيوسف ] )إف الحكم إال هلل(كالتشريع الذم أفرد نفسو بو كما قاؿ جل شأنو: 

 .[ِٔالكهف: ] (افي حكمو أحدن 
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، [ُّٕاألنعاـ: ] كين قػىٍتل أكالًدىم شركاؤىم()ككذلك زيَّن لكثير من المشر كقولو تعاذل:  - 
ثبلثُت كا١تائة من سورة قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: إذا سرَّؾ أف تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوؽ ال

كيعٍت ابن عباس ، [ركاه البخارم] كماكانوا مهتدين( -إذل قولو  -لوا أكالدىم قد خسر الذين قتاألنعاـ )
كذلك أف شركاءىم من شياطُت ، اٞتاىلية من اٞتهل كالشرؾ باهلل عليو العرب ُب رضي اهلل عنهما ماكاف

اإلنس كاٞتن كانوا قد حللوا ٢تم كحٌرموا عليهم مادل يأذف بو اهلل كمن ذلك ماكانوا عليو من قتل األكالد 
 .[ُُٖ – ُٕٗ/ِتفسَت ابن كثَت: ] خشية اإلمبلؽ ككأد البنات خشية العار

كلكن الذين كفركا ، اجىعىل اللػو من بىحػػيرة و كالسػائبة كال كصيلة كال حاـ)مقولو تعاذل: ك  -
قاؿ ابن كثَت: كقولو تعاذل: )كلكن ، [َُّا١تائدة: ] يفتركف على اهلل الكذب كأكثرىم اليعقلوف(

ة الذين كفركا يفًتكف على اهلل الكذب كأكثرىم اليعقلوف( أم ماشرع اهلل ىذه األشياء كال ىى عنده قيرب
٢تم كقربة يتقربوف ّٔا إليو كليس ذلك ْتاصل ٢تم بل ىو كباؿه  اكلكن ا١تشركُت افًتكا ذلك كجعلوه شرعن 

كالذم نستشهد بو من ىذا النص ىو حكم اهلل تعاذل على ، [َُٖ، َُٕ/ِتفسَت ابن كثَت: ]عليهم( 
 ًتكف على اهلل الكذب(.من شرع للناس الشرائع الباطلة بأنو كافر يفًتم الكذب )كلكن الذين كفركا يف

كيحػرمػونو  اييحٌلونػو عامػن ، )إنمػا النسػيء زيػادة في الكفػر ييضىل بو الذيػن كفػركاقولو تعاذل: ك  -
كاهلل اليهدم القـو ، زييّْن لهم سوء أعمالهم، فييحلوا ماحٌرـ اهلل، عاما ليواطئوا ًعٌدة ماحٌرـ اهلل

كىى رجب كذك القعدة  -٥تالف لشريعة اهلل ُب األشهر اٟتيرـي كالنسيء تشريع ، [ّٕالتوبة: ] الكافرين(
فكانوا ُب اٞتاىلية إذا أرادكا القتاؿ ُب شهر ، كقد حرـٌ اهلل القتاؿ ُب ىذه األشهر -كذك اٟتجة كاحملـر 
عدد أم ليوافقوا ال، آخر من أشهر اًٟتٌل ليواطئوا عدة ماحـر اهلل امنو شهرن  كحرموا بدالن  منها جعلوه حبلالن 

كالزيادة ُب الكفر  ، الذم حٌرمو اهلل. فبٌُت اهلل تعاذل أف ىذا التشريع ا١تخالف لشرعو ىو زيادة ُب الكفر
)ىذا ٦تا ذـ اهلل قاؿ ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية: ، اكّٔذا يكوف من شرع ماٮتالف شرع اهلل كافرن ، كفر

، دة كتغيَتىم أحكاـ اهلل بأىوائهم الباردةتعاذل بو ا١تشركُت من تصرٌفهم ُب شرع اهلل بآرائهم الفاس
فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسبلـ ٔتدة ٖتليل احملرـٌ  -إذل قولو  -كٖتليلهم ماحرـٌ اهلل كٖترٯتهم ماأحىٌل اهلل 

 ليواطئوا عدة ما حرـٌ اهلل األشهر األربعة(، فييحلوف الشهر اٟتراـ ك٭تٌرموف الشهر اٟتبلؿ، فأٌخركه إذل صفر
 .[ّٔٓ/ِبن كثَت: تفسَت ا]

كماأًمركا ، مػن دكف اللػػو كالمسػيح بن مريم ا)اتخػذكا أحبػارىػم كرىبػانهػم أربػابػن كقولو تعاذل:  -
قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل: ، [ُّالتوبة: ] ال إلو إال ىو سبحانو عما يشركوف(، اإال ليعبدكا إلها كاحدن 

ركم اإلماـ أٛتد كالًتمذم كابن ، من دكف اهلل كا١تسيح بن مرًن( ا)كقولو )اٗتػػذكا أحبػارىػم كرىبػاهنم أربابن 
عن عىًدٌم بن حاتم رضي اهلل عنو أنو لما بلغتو دعوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جرير من طرؽ 
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ثم مىنَّ رسوؿ اهلل ، فأيًسرىت أختيو كجماعة من قومو، ككاف قد تنصَّر في الجاىلية، فػىرَّ إلى الشاـ 
ليو كسلم على أختو كأعطاىا فرجعت إلى أخيها فػىرىغَّبتو في اإلسبلـ كفي القدـك على صلى اهلل ع

كأبوه حاتم ، في قومو ًطيء افتقٌدـ عدم إلى المدينة ككاف رئيسن ، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فدخل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كفي ، فتحدث الناس بقدكمو، الطائي المشهور بالكـر

« اتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابا من دكف اهلل»نيق عدم صليب من فضة كىو يقرأ ىذه اآلية عي 
إنهم حٌرموا عليهم الحبلؿ ، بلى»فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ، قاؿ: فقلت: إنهم لم يعبدكىم

اؿ كىكذا ق -إذل أف قاؿ ابن كثَت ، اٟتديث -فذلك عبادتهم إياىم( ، كأحىٌلوا لهم الحراـ فاتبعوىم
حذيفة ابن اليماف كعبداهلل بن عباس كغَت٫تا ُب تفسَت )اٗتذكا أحبارىم كرىباهنم أربابا من دكف اهلل( إهنم 

ك٢تذا قاؿ ، كقاؿ السٌُّدم: استنصحوا الرجاؿ كنبذكا كتاب اهلل كراء ظهورىم، اتبعوىم فيما حللوا كحٌرموا
ٌللو فهو اٟتبلؿ ( أم الذم إذاكاحدن  اتعاذل: )كماأمركا إال ليعبدكا إ٢تن  رـٌ الشيء فهو اٟتراـ كما حى ا حى

)ال إلو إال ىو سبحانو عما ييشركوف( أم تعاذل كتقٌدس كتٌنزه عن ، كماشرعو اتُّبع كما حىكىم بو نفذ
، ّْٖ/ِتفسَت ابن كثَت: ]كال رٌب سواه( ، ال إلو إال ىو، الشركاء كالنظراء كاألعواف كاألضداد كاألكالد

، [ٕٔ/٣ٕتموع الفتاكل: ]كحٌسنو أيضا ابن تيمية ، الًتمذمن حاًب حٌسنو كحديث عدم ب، [ّْٗ
كموضع الداللة من ىذه اآلية كاٟتديث الوارد ُب تفسَتىا ُب ا١تناط الذم نتحدث عنو كىو )التشريع من 

للناس  ادكف اهلل(: أف مىٍن فعل ىذا فأحٌل اٟتراـ كحىرَـّ اٟتبلؿ كشرع مادل يأذف بو اهلل فقد جعل نفسو رىبِّ 
 .امبينن  امن دكف اهلل ككفى بو كفرن 

، )قػل ياأىػل الكتػاب تعالػوا إلى كلمةو سواء بيننا كبينكم أال نعبد إال اهللكقولو تعاذل:  -
 فإف تولوا فقولوا اشهدكا بأنا ميسلموف(، من دكف اهلل اأربابن  اكاليتخذ بعضنا بعضن ، اكالنشرؾ بو شيئن 

مػن  اأربػابػن  اُب تفسَتىا: )قولو تعاذل )كاليتخػذ بعضػنا بعضػن رٛتو اهلل  قاؿ القرطيب، [ْٔآؿ عمراف: ]
كىو نظَت قولو تعاذل: )اٗتذكا ، دكف اللػو( أم نتبعو ُب ٖتليل شيء أك ٖترٯتو إال فيما حللو اهلل تعاذل

ٖتليلهم ًلمىا دل ٭ترّْمو أحبارىم كرىباهنم أربابا من دكف اهلل( معناه أهنم أنزلوىم منزلة رّٔم ُب قبوؿ ٖترٯتهم ك 
ٌلو اهلل( فاآلية نٌص ُب أف من شرع للناس من دكف اهلل فقد جعل نفسو ربن   ٢تم. ااهلل كدل ٭تي

  الحكم بغير ماأنزؿ اهلل: أم الحكم بهذا الشرع المخالف لشرع اهلل:
ؤالء ى، [ُِالشورل: ] )أـ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذف بو اهلل(قاؿ تعاذل:  -

 كىو حكم بغَت ما أنزؿ اهلل.، سيحكموف ّٔذا التشريع الذم دل يأذف بو اهلل
فالذم ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل فقد ، [ِٔ: الكهف] (ا)كالييشرؾ في حكمو أحدن كقاؿ تعاذل:  -

 أشرؾ معو غَته.
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كمػاأيًمركا ، يم)اتخػذكا أحبػارىػم كرىبػانهػم أربػابا مػن دكف اللػو كالمسػيح بن مػر كقاؿ تعاذل:  - 
فالذم يطيع ا١تشرعُت ُب ، [ُّالتوبة: ] ال إلو إال ىو سبحانو عما ييشركوف(، اإال ليعبدكا إلها كاحدن 

فما بالك با١تشرعُت ، كيكوف ّٔذا قد أشرؾ، من دكف اهلل اٖتليل اٟتراـ كٖترًن اٟتبلؿ فق اٗتذىم أربابن 
 مشرؾ. اضن كمن حكم بتشريعهم فهو أي، أنفسهم فهم أكذل بالشرؾ

كإف الشياطين ليوحوف إلى ، )كالتأكلػوا ممػا لػم ييذكر اسم اهلل عليو كإنو لفسققاؿ تعالػى: ك  -
فالذم يطيع ا١تشركُت ُب أر ، [ُُِ: األنعاـ] أكليائهم ليجادلوكم كإف أطعتموىم إنكم لمشركوف(

 ٗتالف شرع اهلل ك٭تكم فما بالك فيمن يطيعهم ُب كل األمور اليت، كاحد ٮتالف شرع اهلل فهو مشرؾ
 ىذا أكذل بالشرؾ.، بقوانينهم
ثم الذين ، )الحمػد للػو الػذم خلػق السمػاكات كاألرض كجعل الظلمات كالنوركقاؿ تعاذل:  -

( فبلنن ، [ُاألنعاـ: ] كفركا بربهم يعدلوف( ٍلتي ك )العىٍدؿ( ، بفبلف إذا سىوٍَّيت بينهما اقاؿ الرازم: )عىدى
 [ُْٖ، ُْٕص  ٥تتار الصحاح مادة عدؿ:]غَت جنسو.  ماعىدىؿى الشيء من

)ألػم تػر إلى الػذين يزعمػوف أنهػم آمنػوا بما أنػزؿ إليك كماأنزؿ من قبلك كقاؿ تعاذل:  -
 - ابعيدن  كيريد الشيطاف أف يضلهم ضبلالن ، يريدكف أف يتحاكموا للطاغوت كقد أًمركا أف يكفركا بو

مما  اتى يحكموؾ فيما شجر بينهم ثم اليجدكا في أنفسهم حرجن فبل كربػك اليؤمنوف ح -إلى قولو 
كاٟتاكم ّٔذا ، كالتشريع ا١تخالف لشرع اهلل طاغوت، [ٓٔ، َٔالنساء: ] (اقضيت كيسلموا تسليمن 

 .(أم: كذب)كا١تتحاكم إليو إٯتاهنم مزعـو ، الطاغوت
، بعضهم أكلياء بعض، اء)ياأيها الذيػن آمنوا التتخذكا اليهود كالنصارل أكليكقاؿ تعاذل:  -

فالذم ٭تكم بقوانُت ، [ُٓ ا١تائدة:] إف اهلل اليهدم القـو الظالمين(، كمن يتولهم منكم فإنو منهم
 الكفار اليت ٗتالف شرع اهلل فق كاالىم أشد ا١تواالة.
كٮتتلف نصيب القائمُت على اٟتكم بالقوانُت من ، ككػل كاحػد مػن ىػذه الثبلثة مناط مكفر بذاتو

، فإهنا تنفرد أك تتبعض ُب حق البعض اآلخر، ففي حُت ٕتتمع الثبلثة ُب حق بعضهم، ه ا١تناطاتىذ
 كىذا بيانو:

إذ إنو ، كىػو رأس السلطػة التنفيذيػة: تجتمػع في حقػو المناطػات الثبلثة، فرئيػس الػدكلػة -ُ
إلجازة العمل ّٔا ُب الدكلة )ا١تناط كما أنو يصدّْؽ على قرارات السلطة التشريعة ،  اآلمر ا١تلزًـ ّٔا ٚتيعا

  على أحكاـ احملاكم لتنفذ )ا١تنػاط األكؿ كالثالث(. اكما يصٌدؽ أحيانن ،  الثاين(
كىو السلطة التشريعية: تجتمع في حقو المناطات ، ككذلػك البرلمػاف أك مجلػس الشعػب -ِ
نو مسئوؿ عن إجازة السياسة العامة كما أ،  فهو الذم يشرع مايستجد من قوانُت )ا١تناط الثاين(، الثبلثة
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كيلحػق بمجلػس الشعػب في ، للدكلة كاليت منها اٟتكم بغَت ماأنزؿ اهلل )ا١تناطاف األكؿ كالثالث( 
المنػاط الثاني )التشػريع(: اللجػاف الفنيػة المتخصصػة بما ييسمى بوزارة العدؿ فهى التي تضع 

كيلحق ٔتجلس الشعب كل من ، مناقشتها كإجازهتاكينحصر دكر ٣تلس الشعب ُب ، ٍن  القوانين حقيقة
 لو سلطة إصدار قرارات بقوانُت ُب الدكلة.

كىما ، أمػا القضػاة كمػن في حكمهػم: فهػؤالء يجتمػع في حقهػم المناطػاف األكؿ كالثالث -ّ
كحكم بغَت ، فإذا حكم بسجن السارؽ: فقد ترؾ حكم اهلل بقطع يده، ترؾ حكم اهلل كالحكم بغيره

 ناط الثاين كىو التشريع كإ٪تا ىمبا١ت اكىكذا ُب سائر األقضية. كالشأف للقضاة غالبن ، ا أنزؿ اهلل بسجنوم
تحتذم فهنا تتخذ  اإال في الببلد التي تعتبر السوابق القضائية أحكامن ، ٭تكموف ٔتا شرعو غَتىم

 ْٓٗر عبد العزيز: ص اٞتامع ُب طلب العلم الشريف لعبد القاد] أحكاـ بعض القضاة صفة التشريع.
 .[بتصرؼ ُٕٗ –

)فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما  توضيح كبياف حوؿ آية عشرة: المسألة الثالثة
 -:[ٓٔ]النساء: (امما قضيت كيسلموا تسليمن  اثم ال يجدكا في أنفسهم حرجن  شجر بينهم

 -: سبب النزكؿ:أكالن 
 ُب سبب نزك٢تا قوالف:

فقاؿ النيب ، كانت بُت الزبَت كبُت رجل من األنصار ُب ًشراج اٟترٌة  األكؿ: أهنا نزلت ُب خصومة
أف   :يا رسوؿ اهلل :قاؿ، فغضب األنصارم« )اسق ثم أرسل ًإلى جارؾ :صلى اهلل عليو كسلم للزبَت

ثم ، اسق يا زبير» :ثم قاؿ للزبير، كاف ابن عمتك! فتلوف كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
أخرجو ] فواهلل ما أحسب ىذه اآلية نزلت ًإاٌل في ذلك( :لغ الجىٍدر( قاؿ الزبيراحبس الماء حتى يب

 كىذا السبب الذم نرجحو كاهلل أعلم.، [البخارم كمسلم
 قالو ٣تاىد.، كاليهودم اللذين ٖتاكما ًإذل كعب بن األشرؼ، أهنا نزلت ُب ا١تنافق :كالثاين

 -: اإليماف المنفي في اآلية:اثانين 
 ذه اآلية أصل اإلٯتاف ال كمالو كذلك ألمور ىي:ا١تنفي ُب ى

كال ييصرؼ ، إف من ا١تعلـو كا١تقرر عند أىل العلم أف األصل ُب األلفاظ حقيقتها كظاىرىا -ُ
ذكر أىل العلم أف لفظة اإلٯتاف مع اإلسبلـ إذا اللفظ عن معناه اٟتقيقي الظاىر إذل آّاز إال بدليل كقد 

كُب ، كمعٌت ىذا أنو إذا انفرد أحد٫تا مشل معٌت اآلخر كحكمو، اذا افًتقا اجتمعااجتمعا افًتقا ُب ا١تعٌت ك 
 فيشمل اإلسبلـ معو فنفيو ُب اآلية نفي لئلسبلـ. ااآلية كرد لفظ اإلٯتاف منفردن 
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كحىت يرتفع اٟترج من ، فأقسم أهنم ال يؤمنوف حىت ٭تكموا رسولو)قاؿ ابن القيم عند ىذه اآلية:  
فالتحكيم في مقاـ . كىذا حقيقة الرضى ْتكمو، اكحىت يسلموا ٟتكمو تسليمن  ،نفوسهم من حكمو

. معٌت كبلمو أف من دل ٭تيىكم (كالتسليم ُب مقاـ اإلحساف، كانتفاء اٟترج ُب مقاـ اإلٯتاف، اإلسبلـ
 انتفى عنو اإلسبلـ.  –صلى اهلل عليو كسلم  –الرسوؿ 

 : كال جاء نص ييخرجو عن ظاىره   ٭تتمل تأكيبلن فهذا ىو النص الذم ال)كقاؿ أبو ٤تمد ابن حـز
 .(كال جاء برىاف بتخصيصو ُب بعض كجوه اإلٯتاف أصبلن 

إ٪تا يدؿ معناىا على ، اآلية )فبل كربك...(يدؿُّ على أف اآلية ، أف سياؽ آيات الكتاب العزيز -ِ
)ألم تر إلى ؿ تعاذل: حيث قا، كليس كمالو الواجب دليل ذلك بداية اآليات الكرٯتة، نفي أصل اإلٯتاف

... الذين يزعموف أنهم آمنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إلى الطاغوت
.. كما ُب .كما أرسلنا من رسوؿ إال ليطاع بإذف اهلل... ثم قاؿ: فبل كربك ال يؤمنوفإذل قولو: 

 (.ٓٔآية) -(َٔسورة)النساء( )آية
كأف ذلك ال ، كىو الكبلـ عن الطاعة كالتحاكم اي موضوعا كاحدن فأنت ترل كيف أف اآليات ٖتك

)ألم تر إلى كمعلـو كبلـ أىل العلم ُب تأكيل قولو تعاذل: ، يكوف لغَت اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم
، كال شك أف آخر اآليات تبعه ألك٢تا، كأف ىذا فيو نفي أصل اإلٯتاف كما ال ٮتفى الذين يزعموف...(

 .اصدؽ بعضو بعضن كالقرآف ي
دكف ، كجعلوا تلك األسباب من جنس كاحد، لنزك٢تا اأف ىذه اآلية ذكر أىلي العلم فيها أسبابن  -ّ

كأىب االحتكاـ ، كُب بعض ذلك أف سبب النزكؿ كاف ُب ا١تنافق الذم أراد االحتكاـ إذل اليهود، تفريق
 ىو خركج عن ا١تلة.ك ، كال شك أف ىذا كفر باتفاؽ، إذل النيب عليو الصبلة كالسبلـ

بل ٫تز ك١تز ، أف ىذا األنصارم كاف قد اعًتض على حكم اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم -ْ
كيستحيل أف ، ؛ ألجل أنو ابن عٌمتو-رضي اهلل عنو–من أنو ٯتيل إذل الزبَت  -عليو السبلـ–برسوؿ اهلل 

فمن ،  يكوف إال عن كفر ُب الباطنفهذا ال ؛ُب الباطن كىو مع ذلك يفعل مثل ىذا ايكوف الرجل مؤمنن 
عليو الصبلة –فعل مثل ذلك ُب ىذه األزماف ا١تتأخرة ٬تب قتلو حىت يرجع إذل حكم اهلل كرسولو 

، لكن النيب عليو السبلـ، كارتد على عقبيو، فإنو بذلك يكوف قد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو، -كالسبلـ
، يقتل أصحابو الئبل يتحدث الناس أف ٤تمدن ، ية اإلسبلـرٔتا يكوف ترؾ قتلو ألجل تأليف الناس ُب بدا

( ما نصو: َُٖ/ُٓكما ُب )شرح مسلم( لو )  -رٛتو اهلل–كلذلك قاؿ اإلماـ أبو زكريا النوكم الشافعي 
)قاؿ العلماء: كلو صدر مثل ىذا الكبلـ الذم تكلم بو األنصارم اليـو عن إنساف من نسبتو صلى اهلل 

قالوا كإ٪تا تركو ، كجرت على قائلو أحكاـ ا١ترتدين فيجب قتلو بشرطو، اف كفرن عليو كسلم إذل ىول كا
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كيصرب على ، كيدفع باليت ىي أحسن، النيب صلى اهلل عليو كسلم ألنو كاف ُب أكؿ اإلسبلـ يتألف الناس 
 يقتل أصحابو....(  اكمن ُب قلبو مرض... كيقوؿ ال يتحدث الناس أف ٤تمدن ، أذل ا١تنافقُت

 ( حيث حكى ما عبارتو:ُّْ/ٓذلك قاؿ مثلو اإلماـ ابن حجر ُب )الفتح( )قلت: كك
لكن ٤تل ذلك ما دل يؤٌد إذل ، )كٯتكن أف يستدؿ بو على أف لئلماـ أف يعفو عن التعزير ا١تتعلق بو

ىتك حرمة الشرع. كإ٪تا دل يعاقب النيب صلى اهلل عليو كسلم صاحب القصة ١تا كاف عليو من تأليف 
قاؿ القرطيب: ، يقتل أصحابو" اقاؿ ُب حق كثَت من ا١تنافقُت "ال يتحدث الناس أف ٤تمدن  كما،  الناس

أك ُب حق شريعتو لقتل قتلة زنديق. ، فلو صدر مثل ىذا من أحد ُب حق النيب صلى اهلل عليو كسلم
 كاهلل أعلم(.، كنقل النوكم ٨توه عن العلماء

 األنصارم كلم يقتلو؟ سلمصلى اهلل عليو ك : لماذا لم ييكفر النبي اثالثن 
 قبل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ البد أف أنبو على أمر كىو:

كليس ُب سبب النزكؿ ما يدؿ على أف ىذه اٟتادثة   اأف ىذا األنصارم بدرم أم: ٦تن شهد بدرن 
كما )قاؿ:  –صلى اهلل عليو كسلم  –كانت بعد موقعة بدر فانتبو إذل ىذا األمر حىت ال ييقاؿ: أف النيب 

 افلو كاف ىذا القوؿ كفرن  (فقد غفرت لكم يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم
 كال ييقاؿ عن بدرم إنو كفر. كالكفر ال ييغفر، للـز أف ييغفر الكفر

 ما نصو: -رٛتو اهلل–قاؿ العبلمة القرطيب 
ت ٢تم حالة غفرت تضمن أف ىؤالء حصل، )كقد ظهر رل أف ىذا ا٠تطاب خطاب إكراـ كتشريف

كال يلـز من كجود الصبلحية ، كتأىلوا أف يغفر ٢تم ما ييستأنف من الذنوب البلحقة، ّٔا ذنؤّم السالفة
فإهنم دل يزالوا على ، للشيء كقوعو. كقد أظهر اهلل صدؽ رسولو ُب كل من أخرب عنو بشيء من ذلك

ن أحدىم لبادر إلى التوبة كالـز الطريق كلو قدر صدكر شيء م، أعماؿ أىل اٞتنة إذل أف فارقوا الدنيا
  .[ِٔٔص  ٗالفتح ج ] المثلى. كيعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرىم(

( )  -رٛتو اهلل–كقاؿ اإلماـ ابن تيمية  ( ما عبارتو: )كإف كانت القصة بعد ُٗٗ/ّكما ُب )الصاـر
، لو النيب صلى اهلل عليو كسلم عن حقو بدر فإف القائل ٢تذه الكلمة يكوف قد تاب كاستغفر كقد عفا

كا١تضموف ألىل بدر إ٪تا ىو ا١تغفرة: إما أف يستغفركا إف كاف الذنب ٦تا ييغفر إال باالستغفار أك ، فغفر لو
كأنهم ، فعيًلمى أف المضموف للبدريين أف خاتمتهم حسنةكإما يدكف أف يستغفركا... ، دل يكن كذلك

 (فإف التوبة تجبُّ ما قبلها، : قبل ذلك ما عسى أف يصدريغفر لهم كإف جاز أف يصدر عنهم
، أهنا نزلت ُب ا١تنافقأف اٟتادثة كانت قبل بدر ما كرد ُب سبب النزكؿ الثاين  ك٦تا يدؿ على

كاليهودم اللذين ٖتاكما ًإذل كعب بن األشرؼ كىذا إ٪تا كاف قبل بدر ألف ابن األشرؼ ذىب عقب 
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كىذا ما ذكره ، ييتحىاكم إليو فيو الم يستقر بعد بدر ُب ا١تدينة استقرارن ف، فلما رجع قيتل، بدر إذل مكة 
  شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الصاـر ا١تسلوؿ.

 كلئلجابة على السؤاؿ أقوؿ:
إنو بعد نزكؿ اآلية تاب كاستغفر إذ  اأف قوؿ األنصارم صدر منو قبل نزكؿ اآلية فيلـز أف ييقاؿ إذن 

إذ ىو  –صلى اهلل عليو كسلم  –ل ذلك بعد نزكؿ اآلية كال يكفره النيب مثمن ا١تمتنع أف يصدر منو 
 .اكرجوعن  اأصر كدل ييظهر على قولو توبةن كندمن 

( )  ( ما نصو:ُٗٗ/ّقاؿ اإلماـ ابن تيمية كما ُب )الصاـر
كقد عفا لو النبي ، )كإف كانت القصة بعد بدر فإف القائل ٢تذه الكلمة يكوف قد تاب كاستغفر

 ..( عليو كسلم عن حقو.صلى اهلل
حىت إذا بٌُت اهلل أهنم ال يؤمنوف )(: ُِٗٗ( ُب ا١تسألة )ُُقاؿ اإلماـ ابن حـز ُب ٤تبله آّلد )ك 

 اكجب أف من كقف على ىذا قدٯتن ، فيما شجر بينهما صلى اهلل عليو كسلمحىت ٭تكموا رسوؿ اهلل 
  (في اآلية أف أكلئك عندكا بعد نزكؿ اآليةكليس كإذل يـو القيامة فأىب كعىنىدى فهو كافر.  اكحديثن 

فبل ، دل يقتلهم صلى اهلل عليو كسلمفإف النيب ، كالذين استهزؤكا بالقراء ُب غزكة تبوؾ  اكىذا ٘تامن 
يصح أف يستدؿ ّٔذا على أهنم دل يكفركا باستهزائهم.. بل الصواب أف يقاؿ أهنم أظهركا التوبة بعد أف 

 بظاىرىم..  صلى اهلل عليو كسلمنيب فعاملهم ال، حكم اهلل بكفرىم
كلئن سألتهم ليقولن إنما كنا )( بعد أف ذكر قولو تعاذل: َِٕ/ُُ) ايقوؿ ابن حـز ُب احمللى أيضن 

ىذه ببل شك ُب قـو )قاؿ: ، [ٔٔ، ٓٔ]التوبة:  (كانوا مجرمين)إذل قولو تعاذل:  (نخوض كنلعب..
إف نعف عن طائفة منكم نعذب )٢تم بقولو تعاذل:  كلكن التوبة مبسوطة، معركفُت كفركا بعد إٯتاهنم

فصح أنهم أظهركا التوبة كالندامة كاعترفوا بذنبهم. ، [ٔٔ]التوبة:  (طائفة بأنهم كانوا مجرمين
كمنهم من لم تصح توبتو في ، فمنهم من قبل اهلل تعالى توبتو في الباطن عنده لعلمو تعالى بصحتها

  (كباهلل تعالى التوفيق، أما الظاىر فقد تاب جميعهم بنص اآليةك ، الباطن فهم المعذبوف في اآلخرة
كأقرىم ، كىذا صريح ُب اآليات كليس فيها كال ُب األخبار أهنم أصركا على استهزائهم كاستمركا فيو

بل إف ُب اآلثار ا١تركية ُب تفسَت ىذه اآليات كما ىو ، عليو دكف أف يقتلهم صلى اهلل عليو كسلمالنيب 
صلى اهلل عليو أف بعضهم كاف يعتذر كىو متعلق ْتقب ناقة رسوؿ اهلل ، م كابن أيب حاًبعند الطرب 

 للتوبة كالندـ كالرجوع..  اتنكبو اٟتجارة.. إظهارن  كسلم
 لو كلغَته كهني الصحابة عن ذلك.  صلى اهلل عليو كسلمأما عدـ قتل النيب 

 (: ُُ/ِِٓى )فاٞتواب عليو كما قاؿ ابن حـز رٛتو اهلل تعاذل ُب احملل
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صلى اهلل عليو أف اهلل تعالى لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد فلذلك لم يقتلو رسوؿ اهلل ) 
فنسخ تحريم ، ثم أمره تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينو، كلذلك نهى عن قتلو، كسلم
 .(قتلهم

)ىذه قسمة ما  صلى اهلل عليو كسلمأما القائل ُب قسمة رسوؿ اهلل )(: ُُْ/ُُفيو ) اكقاؿ أيضن 
 عدؿ فيها كال أريد ّٔا كجو اهلل تعاذل(.

كليس في ىذا ، كأف ىذا قبل أف يأمر اهلل تعالى بقتل المرتدين، فقد قلنا أف ىذا كاف يـو خيرب
  (بقولو ذلك االخبر أف قائل ىذا القوؿ ليس كافرن 

ال   عليو كسلمصلى اهللكمن ظن أف رسوؿ اهلل ): - رٛتو اهلل تعاذل - يقوؿ منجنيق الغربك 
صلى اهلل يقتل من كجب عليو القتل من أصحابو فقد كفر كحل دمو كمالو لنسبتو إلى رسوؿ اهلل 

 الباطل كمخالفة اهلل تعالى.  عليو كسلم
أصحابو الفضبلء المقطوع لهم باإليماف كالجنة  صلى اهلل عليو كسلمكاهلل لقد قتل رسوؿ اهلل 

 ية كالجهنية رضي اهلل عنهم. إذ كجب عليهم القتل كماعز كالغامد
بل من الكفر الصريح أف يعتقد أك ، فمن الباطل المتيقن كالضبلؿ البحت كالفسوؽ المجرد

يقتل مسلمين فاضلين من أىل الجنة من  صلى اهلل عليو كسلميظن من ىو مسلم أف رسوؿ اهلل 
د على كافر يدرم أنو أصحابو أشنع قتلة بالحجارة.. ثم يعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرت

 ارتد.. 
كنحن نشهد بشهادة اهلل تعالى أف من داف بهذا كاعتقده فإنو كافر مشرؾ مرتد )إلى أف قاؿ: 

 .[باختصار ُِٖص  ُُاحمللى ج ] (حبلؿ الدـ كالماؿ نبرأ إلى اهلل منو كمن كاليتو
( ما ٖٔٓ/ّعاد( لو )كما ُب )زاد ا١ت  -رٛتو اهلل  –أضف إذل ذلك قوؿ العبلمة ابن قيم اٞتوزية 

 نصو:
كُب ، )ككذلك ترؾي قتل من طعن عليو ُب حكمو بقولو ُب قصة الزبَت كخصمو: أف كاف ابنى عمتك

فإف ىذا محض ، قسمًو بقولو: إف ىذه لقسمة ما أريد ّٔا كجو اهلل. كقوؿ اآلخر لو: إنك دل تعدؿ
، بل يتعين عليهم استيفاؤه، فاء حقوكليس لؤلمة بعده ترؾ استي، كلو أف يتركو، لو أف يستوفيو، حقو

 ...(كال بد
 َُٕ – َُّص أيب ٤تمد عاصم ا١تقدسيللشيخ شبهات مرجئة العصر  إمتاع النظر ُب كشف]

قوؿ عادل ُب   َٔنقل ، َٗ، ٖٗ، ٖٔكشف ما ألقاه إبليس أيب عبد ا١تلك التوحيدم ص ،  بتصرؼ
 .[بتصرؼ ُٕٕ – ُٕٔكفر من حكَّم الطاغوت أك ٖتاكم إليو ص 
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 الفصل الثالث 

 اإلمامة العظمى وما يتعمق بيا
 كفيو مسائل:

 -تعريف اإلمامة العظمى: المسألة األكلى:
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم اإلمامة كما عرفها ابن خلدكف ىي: 

ا بمصالح إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارى، األخركية كالدنيوية الراجعة إليها
 .فهي في الحقيقة خبلفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين كسياسة الدنيا بو، اآلخرة

ألف لكل منهم حدكده ا٠تاصة بو ، ٮترج بو كاليات األمراء كالقضاة كغَتىم ()حمل الكافة :فقولو
سلطاتو فاإلماـ ٬تب أف تكوف ، قيد لسلطتو (كعلى مقتضى النظر الشرعي) :كقولو، كصبلحيتو ا١تقيدة

كفيو أيضنا كجوب سياسة الدنيا بالدين ال باألىواء كالشهوات كا١تصاحل ، مقيدة ٔتوافقة الشريعة اإلسبلمية
 ، الفردية

ي
 .لككىذا القيد ٮترج بو ا١ت

ال  تبيُت لشموؿ مسؤكلية اإلماـ ١تصاحل الدين كالدنيا (في مصالحهم األخركية كالدنيوية) :كقولو
 خر.االقتصار على طرؼ دكف اآل

 اإلماـ كا٠تليفة كأمَت ا١تؤمنُت كلها ألفاظ مًتادفة معناىا كاحد. فائدة:
 -الفرؽ بين الخبلفة كالميلك: المسألة الثانية:

لك الطبيعي :يقوؿ العبلمة ابن خلدكف ُب ذلك
ي
ىو حمل الكافة على مقتضى الغرض  :إف ا١ت

جلب المصالح الدنيوية  ىو حمل الكاؼ على مقتضى النظر العقلي في :كالسياسي، كالشهوة
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخركية  :كا٠تبلفة ىي، كدفع المضار

 .كالدنيوية الراجعة إليها
 :من ذلك كالفرؽ بُت ا٠تبلفة كا١تلك ثابت ُب األحاديث الصحيحة الصر٭تة عن النيب 

تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل ) :و كسلمصلى اهلل عليقاؿ النيب ) :( قوؿ حذيفة رضي اهلل عنوُ)
فتكوف ما شاء اهلل أف ، ثم تكوف خبلفة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أف يرفعها، أف تكوف

ا عاظنا، ثم يرفعها إذا شاء أف يرفعها، تكوف ثم يرفعها ، فيكوف ما شاء اهلل أف يكوف، ثم تكوف ملكن
ثم يرفعها إذا شاء أف ، فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف، بريةثم تكوف ملكنا ج، إذا شاء أف يرفعها

حسنو األلباين سلسلة األحاديث الصحيحة ] (ٍب سكت .(ثم تكوف خبلفة على منهاج النبوة، يرفعها
 .[(ٖ/ُ( )ٓحديث رقم )
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( كمنها اٟتديث الذم ركاه أىل السنن كغَتىم عن سعيد بن ٚتهاف عن سفينة موذل رسوؿ اهلل ِ) 
 :كُب ركاية .(من يشاء -أك الملك  -خبلفة النبوة ثبلثوف سنة ثم يؤتي اهلل ملكو ) : قاؿعن النيب 
ركاه أبو داككد كصححو األلباين سلسلة األحاديث ] (فة ثبلثوف عامنا ثم يكوف الملكستكوف الخبل)

  .[(ُٖٗ/ُ)، (َْٔالصحيحة حديث رقم )
فنظر إلى السماء فإذا ملك  ى النبي جلس جبريل إل :( كعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿّ)

يا محمد أرسلني  :فلما نزؿ قاؿ، ىذا الملك ما نزؿ منذ خلق قبل الساعة :فقاؿ لو جبريل، ينزؿ
ا رسوالن ، أملكنا أجعلك :إليك ربك فقاؿ رسوؿ  .ربك يا محمدتواضع ل :قاؿ لو جبريل ؟أـ عبدن

ا رسوالن ، ال) :اهلل  :انظر .صحيح على شرط مسلم :كقاؿ عنو األلباينركاه أٛتد كابن حباف ] (بل عبدن
دل  صلى اهلل عليو كسلمكىذا يدؿ على أنو ، [(ّ/ّ)، ََُِسلسلة األحاديث الصحيحة ح رقم 

 .مع أنو إماـ ا١تسلمُت ببل منازعيكن ملكنا 
غلبة فا١تلك يتم عادة عن طريق القهر كال، كمن الفركؽ أيضنا الطريق اليت يتم ّٔا ا١تلك أك ا٠تبلفة

أما ا٠تبلفة فبل تكوف إال بإقرار ، دكف الرجوع إذل أىل اٟتل كالعقد، كالعهد من اآلباء لؤلبناء ك٨تو ذلك
 سواء عن طريق االختيار أك عن طريق االستخبلؼ كما سيأٌب.، أىل اٟتل كالعقد

داكد لكن ٦تا ٬تب التنبيو لو أف كبلمنا ىنا ال يشمل ا١تلك الذم ذكره اهلل لبعض أنبيائو ك 
)كىقػىتىلى دىاكيكدي جىاليوتى كىآتىاهي الٌلوي اٍلميٍلكى  :فقد قاؿ اهلل تعاذل عن داكد، كسليماف كغَت٫تا عليهما السبلـ

وي ًممَّا يىشىاءي  ليوٍا الشَّيىاًطيني عىلىى  :كقاؿ عن سليماف، [ُِٓالبقرة: ] (كىاٍلًحٍكمىةى كىعىلَّمى )كىاتػَّبػىعيوٍا مىا تػىتػٍ
كغَتىم من األنبياء ٦تن ٝتيُّا ، [َُِالبقرة: ] (فى كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىػًكنَّ الشٍَّياًطينى كىفىريكاٍ ميٍلًك سيلىٍيمىا

ا فهؤالء أنبياء معصومُت لذلك ال يرد عليو الذـ الوارد ، كال شك أف ملكهم على هنج اٟتق قطعنا، ملوكن
 ُب األحاديث السابقة لعصمتهم عليهم السبلـ.

 
 -مقاصد اإلمامة: لثالثة:المسألة ا

 تتمثل مقاصد اإلمامة ُب:
 كيتمثل ُب: المقصد األكؿ: إقامة الدين 

 كذلك يكوف باألمور التالية: : حفظو:أكالن 
 وة إليو بالقلم كاللساف كالسناف.نشره كالدع -ُ
 شبو كالبدع كاألباطيل ك٤تاربتها.دفع ال -ِ
 ٛتاية البيضة كٖتصُت الثغور. -ّ
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 كذلك باألمور التالية: ثانينا: تنفيذه 
 الشرائع كاٟتدكد كتنفيذ األحكاـ.إقامة  -ُ
 .ٛتل الناس عليو بالًتغيب كالًتىيب -ِ
 المقصد الثاني: سياسة الدنيا بو أك الحكم في شؤكف ىذه الحياة بما أنزؿ اهلل. 

 كينتج عن ىذا ا١تقصد مقاصد فرعية ىي:
 .العدؿ كرفع الظلم -ُ
 ة.ٚتع الكلمة كعدـ الفرق -ِ
 القياـ بعمارة األرض كاستخراج خَتاهتا. -ّ

 -طرؽ انعقاد اإلمامة: المسألة الرابعة:
 النعقاد اإلمامة طرؽ متعددة ىي:

  للمسلمُت. ااالختيار: كىو قياـ أىل اٟتىل كالعىقد باختيار من يصلح أف يكوف إمامن 
  بعده كالبد فيو يكوف اإلماـ  اا١تسلمُت شخصن : كىو أف يستخلف إماـ (العهد)االستخبلؼ

 من مبايعة أىل اٟتىل كالعىقد.
  ُب ا١تنشط ، إعطاء العهد من ا١تبايع على السمع كالطاعة لؤلمَت ُب غَت معصيةالبيعة: كىي

 كا١تكره كالعسر كاليسر كعدـ منازعتو األمر كتفويض األمور إليو.
 :أنواعها 
أما ، البيعات نكثو كفر إال ىذهكال شيء من ، كىي أكجب األنواع كآكدىا، البيعة على اإلسبلـ -

 .غَتىا فكبَتة من الكبائر كذنب عظيم
 .البيعة على النصرة كا١تنعة -
 البيعة على اٞتهاد. -
 .البيعة على ا٢تجرة -
كاليت كانت تعطي ، البيعة على السمع كالطاعة: كىذه ىي اليت إذا أطلقت البيعة انصرفت إليها -

 .لؤلئمة عند تعينهم خلفاء للمسلمُت
 :شركط صحتها 
ال مع فوات كاحد منها إ فبل تنعقد -كستأٌب  –بيعة شركط اإلمامة أف ٬تتمع ُب ا١تأخوذ لو ال -

 مع الشوكة كالغلبة.
 أىل اٟتل كالعقد. -بيعة االنعقاد  -أف يكوف ا١تتورل لعقد البيعة  -
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 .فلو امتنع دل تنعقد إمامتو كدل ٬ترب عليها .أف ٬تيب ا١تبايع إذل البيعة - 
 بأف ال تعقد البيعة ألكثر من كاحد.، أف يتًَّحدى ا١تعقود لو -
 .كعمبلن  قوالن  أف تكوف البيعة على كتاب اهلل كسنة رسولو  -
كما فعل الصحابة رضواف اهلل تعاذل عليهم ُب بيعة ا٠تلفاء ،  اٟترية الكاملة للمبايع ُب البيعة -

ا، الراشدين  .فلم تذكر الركايات أهنم أجربكا أحدن
اإلشهاد على ا١تبايعة كذلك لئبل يدعي مدع أف اإلمامة عقدت لو سرنا فيؤدم ذلك إذل الشقاؽ  -
 كالفتنة.
 :صورىا  

 ا١تصافحة كالكبلـ. - 
 الكبلـ فقط. - 
 الكتابة. - 
 :أقسامها 

 للبيعة قسماف:
لشخص ا١تبايع كٔتوجبها يكوف ل، اليت يقـو ّٔا أىل اٟتل كالعقد :بيعة االنعقاد: كىذه البيعة ىي -
كىذه البيعة كاضحة ُب سَتة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل تعاذل  .لو حق الطاعة كالنصرة كاالنقياد، سلطاف
فقد كاف أىل االختيار يقوموف باختيار اإلماـ ٍب يبايعونو كما فعل الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب ، عنهم

 كىذه بيعة االنعقاد.، سقيفة بٍت ساعدة
كىذا ما ، : ىي البيعة اليت يؤديها سائر ا١تسلمُت بعد بيعة االنعقاد(بيعة الطاعة)امة البيعة الع -

فهذا أبو بكر بعد أف بايعو أىل اٟتل ، جرل عليو العمل ُب بيعة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل تعاذل عنهم
 الناس بأهنم قد كالعقد ُب سقيفة بٍت ساعدة صعد ا١تنرب اليـو الثاين ٍب قاـ عمر رضي اهلل عنو فأخرب

كمثل أيب بكر بقية ، كىذه ىي البيعة العامة، كأمرىم ٔتبايعتو فبايعو عامة ا١تسلمُت، اختاركه كبايعوه
 ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.

 :أسبابها 
كما ُب قصة الصديق ا١تتقدمة بعد ،  موت ا٠تليفة ا١تنتصب من غَت عهد با٠تبلفة ألحد بعده -

 عمر. أك بًتكها شورل ُب ٚتاعة معينة كما فعل،  عليو كسلمصلى اهللكفاة النيب 
، يقـو بأمورىا، فتحتاج األمة إذل مبايعة إماـ، خلع ا٠تليفة ا١تنتصب ١توجب يقتضي ا٠تلع -

 ك٭تتمل أعباءىا.
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، فيوجو إليهم من يأخذ البيعة لو عليهم، أف يتوىم ا٠تليفة خركج ناحية من النواحي عن الطاعة - 
 مره كيدخلوا ٖتت طاعتو.لينقادكا أل

 أف تؤخذ البيعة للخليفة ا١تعهود إليو بعد كفاة العاىد. -
 بأف يكوف خليفتو بعده. ، أف يأخذ ا٠تليفة ا١تنتصب البيعة على الناس ًلورلّْ عهده با٠تبلفة -

ا٠تامسة  ا١تسألة 

 -ككاجباتو كحقوقو: شركط اإلماـ المسألة الخامسة:
  شركطو:أكالن : 
 اإلسبلـ. -ُ
 البلوغ. -ِ
 العقل. -ّ
 اٟترية. -ْ

كا١تراد باستعماؿ العبد اٟتبشي ُب األحاديث أف يكوف مأمورنا من كجهة اإلماـ األعظم على بعض 
 .فليس ىو اإلماـ األعظم (كىو أظهرىا) :قاؿ الشنقيطي رٛتو اهلل، الببلد

 الذكورية. -ٓ
 كا١تقصود بو العلم الشرعي.، العلم -ٔ
 العدالة. -ٕ
فاءة النفسية كذلك بأف يكوف شجاعنا جريئنا على إقامة اٟتدكد كاقتحاـ اٟتركب بصَتنا ّٔا  الك -ٖ
عارفنا بالدىاء قوينا على معاناة السياسة كحسن التدبَت ليصبح لو بذلك ما ، ْتمل الناس عليها كفيبلن 

 .جعل لو من ٛتاية الدين كجهاد العدك كإقامة األحكاـ كتدبَت ا١تصاحل
  .ٞتسمية كا١تقصود ّٔا سبلمة اٟتواس كاألعضاء اليت يؤثر فقداهنا على الرأم كالعملالكفاءة ا -ٗ

كفقداف اليدين كالرجلُت يؤثر ُب النهوض كسرعة ، كذىاب البصر كالنطق كالسمع فهذه تؤثر ُب الرأم
الشرط  كقد أشار القرآف الكرًن إذل ىذا، كتشوه ا١تنظر كتضعف من ىيبة اإلماـ ُب نفوس الرعية، اٟتركة

)ًإفَّ الٌلوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍلًم  :ُب قصة طالوت كما مر كذلك ُب قولو تعاذل
 .[ِْٕالبقرة: ]كىاٍلًجٍسًم( 
 عدـ اٟترص على اإلمارة. -َُ
 القرشية على القوؿ الراجح. -ُُ
  كاجباتو:اثانين : 
 كاجبات أساسية كتتمثل ُب: -ُ
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 امة كسبق الكبلـ عليها.مقاصد اإلم 
 كاجبات فرعية كتتمثل ُب: -ِ
 استيفاء اٟتقوؽ ا١تالية كصرفها ُب مصارفها الشرعية. -
 اختيار األكفاء للمناصب القيادية ك٤تاسبتهم. -
  اإلشراؼ بنفسو على تدبَت األمور كتفقد أحواؿ الرعية. -
 الرفق بالرعية كالنصح ٢تم كعدـ تتبع عوراهتم. -
 قدكة حسنة لرعيتو. أف يكوف -
  حقوقو:اثالثن : 
 الطاعة ُب غَت معصية. -ُ
 النصرة كالتقدير. -ِ
 ا١تناصحة. -ّ
، حق ا١تاؿ حيث إف كاجبات اإلماـ كثَتة كما سبق تستدعي التفرغ التاـ لتدبَت شؤكف الرعية -ْ

فقد جعل  لذلك، كىو كغَته من الناس ُب حاجة إذل ا١تاؿ ١تأكلو كمشربو كخدمو كعيالو ك٨تو ذلك
كقد أخذ أبو بكر كعمر رضي اهلل ، اإلسبلـ لو حقنا ُب ماؿ ا١تسلمُت يأخذ منو ما يكفيو كمن يعوؿ

 عنهما ما يكفيهما من بيت ا١تاؿ.
 اٟتكم مدة صبلحيتو لئلمامة. -ٓ

 -:العزؿ كالخركج على األئمة المسألة السادسة:
o  ميسىببات العزؿ:أكالن : 
 الكفر كالردة بعد اإلسبلـ. -ُ
 ترؾ الصبلة كالدعوة إليها. -ِ
 ترؾ اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل. -ّ
 الفسق كالظلم كالبدعة. -ْ
 نقص التصرؼ كىو على ضربُت: -ٓ
 اٟتىجر. -أ
 القهر كىو على صورتُت: -ب
 األىسر. - 
 أف ٮترج عليو من يستوذل على اإلمامة بالقوة. - 
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 نقص الكفاءة كذلك بػ: -ٔ 
 زكاؿ العقل. .1
 ُب الرأم كالعمل. فقد بعض اٟتواس ا١تؤثرة .2
 فقد بعض األعضاء ا١تخل فقدىا بالعمل أك النهوض. .3
o  كسائل العزؿ:اثانين : 
 أف يعزؿ اإلماـ نفسو. -ُ
سلحة)السيف  -ِ

ي
 .(القتاؿ كالثورة ا١ت

الطرؽ الًسلمية األخرل كمنها أف يتقدـ إذل اإًلماـ اٞتائر أىل اٟتل كالعقد الذين عقدكا لو  -ّ
كٯتهلونو كيصربكف عليو فًتة من الزمن لعلو يرجع أك يرعوم عما ، كنو مغبَّة ا٨ترافوالبيعة كينصحونو كينذر 

بشرط أال ، فإف أصٌر على ذلك فعليهم أف يعملوا لعزلو بكل الوسائل ا١تمكنة، عليو من ظلم كطغياف ىو
 يًتتب على ذلك مفسدة أكرب من ا١تفسدة 

 .١تنكر ال يرفع ٔتا ىو أنكر منوكا، ألف عزلو من النهي عن ا١تنكر، ا١ترجو إزالتها
كمن ىذه الوسائل ما يسمى ُب العصر اٟتديث بالعصياف ا١تدين كىذه الطريقة تكوف على النحو  
كتقدمت إليو بالنصيحة ، إذا شعرت األمة بأف ىذا اإلماـ فاسق مستهًت كجائر ال يصلح لئلمامة) :التارل

كحينئذ ٬تد نفسو منبوذنا من ، قاطع من لو بو أية عبلقةفما عليها إال أف تقاطعو كت، كلكنو أىب كاستكرب
 .(أمتو فإما اعتدؿ كإما اعتزؿ

)يكوف ُب آخر  :قاؿ كىو ما جاء ُب الطرباين عن النيب ، كىذه ٢تا مستند من الشرع :قلت 
فمن أدرؾ منكم ذلك فبل يكونن ٢تم ، كفقهاء كذبة، كقضاة خونة، ككزراء فسقة، الزماف أمراء ظلمة

 .[كرجالو رجاؿ الصحيح ركاه الطرباين ُب ا١تعجم الصغَت]ينا كال عريفنا كال شرطينا( جاب
o  الخارجوف على األئمة:اثالثن : 
 ا٠توارج. -ُ
 احملاربوف. -ِ
 البيغاة. -ّ
 أىل اٟتق. -ْ
o  المخركج عليهم:ارابعن : 
 ٭تـر ا٠تركج عليو، اإلماـ العادؿ -ُ
 ليو عند االستطاعة.كاجب ا٠تركج ع، اٟتاكم الكافر ا١ترتد -ِ
 كالراجح عدـ ا٠تركج عليو.، اإلماـ الفاسق كاٞتائر كالظادل -ّ
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 o  تعدد األئمة:اخامسن : 
 ُب ىذه ا١تسألة مذىباف: 

 ا١تنع من تعدد األئمة كىم على مذىبُت: :األكؿ
 قـو قالوا با١تنع مطلقنا كىو مذىب أكثر أىل السنة كاٞتماعة كىو الراجح. -أ

 نع إال أف يكوف ىناؾ مانع كاتساع الرقعة.قـو قالوا با١ت -ب
 القائلوف ّتواز التعدد مطلقنا. :الثاني

 -موارد بيت ماؿ المسلمين: المسألة السابعة:
 الزكاة. -ُ
يلتـز إذا ما دخل ُب ذمة ا١تسلمُت بأدائها إذل ، ا١تاؿ ا١تقدر ا١تأخوذ من الذمياٞتزية ك ىي  -ِ

 على دينو.الدكلة اإلسبلمية إذا أحبَّ البقاء 
كأكؿ من فعل ، كىو ما ضيرب على أراضي الكفار ا١تغنومة عنوة اليت تركت بيد أصحأّا ا٠تىراج -ّ

إذ فرض على أرض العراؽ ا٠تراج كتركها بيد ، ذلك ا٠تليفة الراشد عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
 .أصحأّا بعد مشاكرة منو للصحابة رضي اهلل عنهم كموافقتهم لو على رأيو

كىي ضريبة تؤخذ من الذميُت كا١تستأمنُت على أموا٢تم ا١تعدَّة للتجارة إذا دخلوا ببلد  العشور -ْ
 .ا١تسلمُت
 .كىي ا١تاؿ ا١تأخوذ من الكفار بالقتاؿ الغنائم -ٓ
 .كىو كل ما أخذه ا١تسلموف من الكفار بغَت قتاؿالفيء  -ٔ
ُتَّ مثل من مات من ا١تسلمُت كليس لو ا١توارد األخرل كمنها األمواؿ اليت ليس ٢تا مالك ميعن  -ٕ

كاألراضي اليت تستغلُّها الدكلة ، اليت تعذَّر معرفة أصحأّا .كالودائع، كالعوارم، ككالغصوب، كارث معُتَّ 
ا١تعادف ا١تستخرجة  :كىي .كٜتس الركاز، كا١تعادف اليت تستخرجها الدكلة من باطن األرض، أك تؤجرىا

.. أما إذا استخرجتها الدكلة فهي لبيت ماؿ .ة كالنحاس كا١تلح ك٨توىاكالذىب كالفض،  من باطن األرض
كمنها ما يفرضو اإلماـ على األغنياء عند الضركرة كعجز بيت ا١تاؿ لصرفو على شؤكف الدكلة  .ا١تسلمُت

 كالرعية الضركرية مثل نفقات اٞتند كالسبلح كسد حاجات احملتاجُت ك٨تو ذلك.
 .[إلمامة العظمى عند أىل السنة كاٞتماعة لعبد اهلل عمر الدميجيىذا الفصل ٥تتصر من كتاب ا]

* * * 
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 رابعالفصل ال 

 حكم التكفير وما يتعمق بو
 كفيو مسائل:

 -معنى التكفير: المسألة األكلى:
يدؿ  - بما ارتكبو من اعتقاد كفر الحكم على المسلم بالخركج من دين اإلسبلـالتكفَت ىو: 

أك قوؿ  ، -إال بالقوؿ أك الفعل  واالعتقاد ٤تلو القلب كال سبيل إذل معرفتعليو القوؿ أك الفعل ألف 
 من كتاب اهلل كمن السنة الصحيحةدؿ الدليل كىذا االعتقاد أك القوؿ أك الفعل ، أكفعل كفر، كفر

تحقق الشركط كانتفاء الموانع في غير  دبع، كفر  وعلى أن –صلى اهلل عليو كسلم  –عن رسوؿ اهلل 
 كبر كالمسائل الظاىرة.الشرؾ األ

 -شركط التكفير: المسألة الثانية:
، (لكن يلـز من عدمو عدـ المشركط، )ىو ما ال يلـز من كجوده كجود كال عدـ: االشرط شرعن 

فبل يلـز من كجوده كجود ، ما يتوقف كجود اٟتكم بالتكفَت على كجوده، ىو ُب موضوعنا، أك قل
  .بالتكفَت أك بطبلنوكلكن يلـز من عدمو عدـ اٟتكم ، اٟتكم

فإذا عدـ اإلختيار عدـ ، ()كىو يقابل مانع اإلكراه، شرط من شركط التكفَت، فاإلختيار مثبلن 
  .كال يلـز من كجود اإلختيار أف يقع ا١ترء بالكفر كٮتتاره، اٟتكم بالتكفَت

 ثبلثة أقساـ: ، كتنقسم شركط التكفير
  :كىي أف يكوف ؛شركط في الفاعل :القسم األكؿ -
 (. عاقبلن ، ا)بالغن  امكلفن  -ُ
 لفعلو.  اقاصدن  امتعمدن  -ِ
 لو بإرادتو. ا٥تتارن  -ّ
  القسم الثاني: شركط في الفعل )الذم ىو سبب الحكم كعلتو( -

 ببل شبهة:  اأف يكوف الفعل مكفرن  ؛ك٬تمعها
 أف يكوف فعل ا١تكلف أك قولو صريح الداللة على الكفر. -ُ
 .اعي ا١تكفر لذلك الفعل أك القوؿ صريح الداللة على التكفَت أيضن كأف يكوف الدليل الشر  -ِ
ال ، كذلك بأف يثبت بطريق شرعي صحيح، القسم الثالث: شركط في إثبات فعل المكلف -

 كال بتخرص كال باالحتماالت أك بالشكوؾ كيكوف ذلك: ، بظن
 أم اإلعًتاؼ. ، أما باإلقرار -ُ
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 [.ّٕ، ّٔلة الثبلثينية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ص الرسا] أك بالبينة: شهادة عدلُت -ِ 
 -شركط تكفير أىل األىواء كالبدع: المسألة الثالثة:

 إقامة اٟتجة. -ُ
 .[ٓموانع التكفَت لعلي ا٠تضَت: ص ]إزالة الشيبهة  -ِ

 -:موانع التكفير :المسألة الرابعة
مو كجود الحكم كال يلـز من عد، )كصف ظاىر منضبط يلـز من كجوده عدـ الحكما١تانع: 

عدـ  –أم إف أكره ا١ترء على الكفر  –فيلـز من كجوده ، فاإلكراه مانع من موانع التكفَت، أك عدمو(
ال يلـز ُب  :أم، أك ال يوجد الكفر، كال يلـز من عدـ كجود اإلكراه أف يوجد، اٟتكم بالكفر أك بطبلنو

بل قد يفعل أك قد ال ، يفعل الكفر أف يفعل أك ال، حاؿ اختيار ا١تكلف كعدـ كقوعو ٖتت اإلكراه
  .يفعل

كا١توانع ضد ، ا١تانع: )ىو الوصف الوجودم الظاىر ا١تنضبط الذم ٯتنع ثبوت اٟتكم(، كبتعبَت آخر
فما كاف عدمو ، أك بالشركط كحدىا، فيجوز أف يكتفى ُب الذكر با١توانع كحدىا، أك مقابلة ٢تا، الشركط

ىذا عند ٚتهور ، كعدـ ا١تانع شرط من شركطو، ع من موانع اٟتكمفعدـ الشرط مان، فوجوده مانع اشرطن 
  :أقساـ الشركط اتقابل ٘تامن ، تنقسم كالشركط إذل ثبلثة أقساـ اكلذلك فا١توانع أيضن ، األصوليُت

كىي ، كىي ما يعرض لو فيجعلو ال يؤاخذ بأقوالو كأفعالو، القسم األكؿ: موانع في الفاعل: -
 لية( كىي قسماف: اليت تعرؼ )بعوارض األى

فهذه ، كالصغر كاٞتنوف كالعتو كالنسياف،  ألهنا ال دخل للعبد ُب كسبها :عوارض يسموهنا ٝتاكية -أ
،  كإ٪تا يؤاخذ ْتقوؽ العباد، العوارض ترفع اإلٍب كالعقوبات عن صاحبها الرتفاع خطاب التكليف عنو ّٔا

 ألنو من خطاب الوضع. ، كقيم ا١تتلفات كالديات ك٨توىا
  :قابل ىذه العوارض أك ا١توانع من الشركطكي
 شرط البلوغ كيقابل عارض الصغر.  -ُ
 كشرط العقل كيقابل اٞتنوف كالعتو. -ِ
 كشرط العمد كيقابل النسياف. -ّ
 عوارض مكتسبة: كىي اليت للعبد نوع اختيار ُب اكتسأّا: -ب
الكفر كىو ال يقصد كال يريد انتفاء القصد( فينطق ب :: ٔتا يؤدم إذل سبق اللساف )أمالخطأ -ُ

كىذا العارض أك ا١تانع يبطل ما يقابلو من شرط ، غَته ابل يقصد شيئن ، القوؿ أك العمل ا١تكفر نفسو
( كلكن ما تعمدت قلوبكم، كليس عليكم جناح فيما أخطأتم بوكدليلو قولو تعاذل: )، العمد
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فلما كجدىا قاؿ: ، ُب أرض قفر توحديث الرجل الذم أضل راحل اكيدؿ عليو أيضن ، [ٓاألحزاب: ] 
كقاؿ ، [ركاه مسلم]كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم   أخطأ من شدة الفرح(ربك( ) اللهم أنت عبدم كأنا)

حىت تقاـ  -كإف أخطأ كغلط –من ا١تسلمُت  اكليس ألحد أف يكفر أحدن ) :شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
بل ال يزكؿ إال بعد ، دل يزؿ ذلك عنو بالشككمن ثبت إسبلمو بيقُت ، كتبُت لو احملجة، عليو اٟتجة

قوؿ الكفر  (إنتفاء القصد)كيتبع ىذا ا١تانع ، [َِٓ/ُِ: ٣تموع الفتاكم] (جة كإزالة الشبهةإقامة اٟت
 على سبيل اٟتكاية عن الغَت:

ذلك فبل يكفر قارئ ، كقد أمر اهلل بتبلكة كتابو، كمن يقرأ كبلـ الكفار الذم قصو اهلل تعاذل ُب كتابو  -
 قطعا بل يؤجر. 

 ككنقل الشاىد ما ٝتعو من كفر للقاضي أك غَته.  -
فكل ذلك جائز أك كاجب ال ، ككنقل مقاالت الكفار لبياف ما فيها من الفساد أك للرد عليها -

ٓتبلؼ من حكاه كنقلو على سبيل النشر أك اإلشاعة  ()ناقل الكفر ليس بكافر :ك٢تذا يقاؿ، يكفر قائلو
 ستحساف كالتأييد فهذا كفر ال ريب.على سبيل اإل

ال يعرؼ معناه فإنو ال يؤاخذ بذلك  اأف يتكلم اإلنساف بكبلـ أك ينطق لفظن  اكمن ذلك أيضن  -
 ٔتعناه بعد قياـ اٟتجة. احىت يعرؼ فيتكلم بو قاصدن 

 تنبيو:
تعجيزم كمن ىذا تعرؼ أننا ال نعٍت بانتفاء القصد كمانع ما يشًتطو كثَت من مرجئة العصر كشرط 

 كىي دعول اف اإلنساف ال يكفر حىت كإف اتى فعبلن ، يعتذركف بو لكل طاغوت كزنديق كمرتد، للتكفَت
كإ٪تا نعٍت ٔتانع انتفاء ، حىت ينوم كيقصد بذلك ا٠تركج من الدين كالكفر بو – اعامدن  – امكفرن  أك قوالن 
، كفر نفسوالفعل أك القوؿ ا١ت أك عدـ إرادة، الذم يقابل العمد ُب شركط التكفَت (ا٠تطأ) ؛القصد

 أك يقولو كىو ال يعرؼ مدلولو ك٨تو ذلك ٦تا تقدـ. ، كحكايتو كالتحذير منو،  كإرادة شيء آخر غَته
، فٌقل من يريده أك يصرح بو أك يقصده، كالكفر بذلك الفعل أك القوؿ، أما إرادة ا٠تركج من الدين

أك ، كيقصدكنو بقو٢تم إف ا١تسيح أك العزيز ابن اهلل ىل يريدكف الكفر ؛لو سئلوا، حىت اليهود كالنصارل
ككذلك حاؿ كثَت من الكفار الذين ٭تسبوف  كركا ذلك كلنفوا إرادهتم للكفرألن ؟٨تو ذلك من كفرياهتم

كأبوا ، أنكركا ذلك، إذا ما عددنا عليهم كفرياهتم، فأكثر الطواغيت كأنصارىم اليـو، اأهنم ٭تسنوف صنعن 
ك٭تتجوف بأهنم ، بل يبادركف بتأكيد اهنم مسلموف، ك بإرادتو أك بقصد ا٠تركج من الدينأف يقركا بالكفر أ

أك بإرادهتم للكفر ، دل يقركا قط بكفرىم، ككذلك شأف كفار قريش، يصلوف كيشهدكف أف ال إلو إال اهلل
فقد  ، العكسكعلى ، [ِالزمر: ] ما نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفى(بعبادهتم لؤلكثاف بل قالوا: )

كىكذا حاؿ أكثر  (فسموه )الصابئ، كانوا يرموف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمن على دينو بالكفر
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كفر ،  كبالجملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر: )كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية،  فار إال ما شاء اهللالك 
]الصاـر ا١تسلوؿ:   ما شاء اهلل(إال اقصد الكفر أحدن إذا ال ي، اكإف لم يقصد أف يكوف كافرن ، بذلك
أف العربة ُب اشًتاط العمد كالقصد كانتفاءه كمانع من موانع التكفَت  ؛كا٠تبلصة ىنا، [ُٖٕ، ُٕٕص 

 ال أف يقصد الكفر بو.، أف يقصد إتياف الفعل ا١تكفر أك القوؿ ا١تكفر
  التأكيل: -ِ

أك شبهة تنشأ عن عدـ فهم داللة  ،كا١تراد بو ىنا كضع الدليل الشرعي ُب غَت موضعو باجتهاد
كاالستدالؿ ْتديث ضعيف ظنو ،  أك ظن غَت الدليل دليبلن ، اظنو حقن  اخاطئن  اأك فهمو فهمن ، النص

كيكوف ا٠تطأ ، ()شرط العمد ؛فينتفي بذلك، افيقدـ ا١تكلف على فعل الكفر كىو ال يراه كفرن ، اصحيحن 
كدليل ، ة عليو كبُت خطؤه فأصر على فعلو كفر حينئذفإذا أقيمت اٟتج، من التكفَت اُب التأكيل مانعن 

ُب  غفره اهلل تعاذل كماىذا إٚتاع الصحابة على اعتبار ىذا النوع من التأكيل من باب ا٠تطأ الذم 
ليس على الذين أمنوا ) :بقولو تعاذل حادثة قدامة بن مظعوف حيث شرب ا٠تمر مع ٚتاعو مستدالن 

إذا ما اتقوا كآمنوا كعملوا الصالحات ثم اتقوا كآمنوا ثم  كعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
كما ركل ذلك عبد الرزاؽ ُب مصنفو: )ككاف ،  [ّٗا١تائدة: ] اتقوا كأحسنوا كاهلل يحب المحسنين(

 افلما شهد عليو أبو ىريرة كغَته كشهدت معهم امرأة قدامة أيضن ، قدامة قد استعملو عمر على البحرين
أخطأت التأكيل  :ك١تا أراد أف ٭تده استدؿ باآلية ا١تذكورة فقاؿ عمر، عمر كعزلو أنو شرب ا٠تمر أحضره

، قاؿ ابن تيمية: )حىت أٚتع رأم عمر كأىل الشورل أف يستتاب ىو كأصحابو، (أخطأت استك اٟتفرة)
: ص ] (فإف أقركا بالتحرًن جلدكا كإف دل يقركا بو كفركا  :لوإف عمر بُت لو غلطو كقاؿ  ٍب، [َّٓالصاـر

  كدل تشرب ا٠تمر(، أما إنك لو اتقيت الجتنبت ما حـر عليك)
ىذا كُب ، كدل ٮتالفو أحد من الصحابة بذلك، بل اكتفى بإقامة حد ا٠تمر عليو، كدل يكفره بذلك، فرجع

كأما من دل تقم عليو اٟتجة مثل أف يكوف حديث عهد باإلسبلـ أك يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )
أك غلط فظن أف الذين آمنوا كعملوا ، ة دل تبلغو فيها شرائع اإلسبلـ ك٨تو ذلكنشأ ببادية بعيد

فإهنم ، كما غلط ُب ذلك الذين استتأّم عمر كأمثاؿ ذلك،  الصاٟتات يستثنوف من ٖترًن ا٠تمر
كال ٭تكم بكفرىم قبل ذلك كما دل ٭تكم ، يستتابوف كتقاـ اٟتجة عليهم فإف أصركا كفركا حينئذ

٣تموع الفتاكم: ] (ما غلطوا فيو من التأكيلقدامة بن مظعوف كأصحابو ١تا غلطوا في الصحابة بكفر
، فالمتأكؿ كالجاىل المعذكر ليس حكمو حكم المعاند كالفاجر): اكيقوؿ أيضن ، [َُٔ، َٗٔ/ٕ
 ، [َُٖ/٣ّتموع الفتاكم: ] (اقد جعل اهلل لكل شيء قدرن  بل
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 ؛أىل القبلة يدخل فيهم اضافة إذل ا١تسلم السٍتك ، بلةتكفَت ا١تتأكلُت من أىل القفمذىب السلف عدـ  
 البد فيو من شرطُت: ااعلم أف التأكيل حىت يكوف معتربن ك ، يلالفاسق ا١تلي أىل األىواء أىل التأك 

  الغةن كشرعن  اأف يكوف ميستساغن. 
  

ي
 ُب ا١تسألة. اؿ نصِّ كَّ ؤى أف يكوف الدليل ا١ت
كعلى ىذا فما كاف من ، كال ييعذر صاحبو اال ييعد معتربن من ىذين الشرطُت  افإذا فقد التأكيل شرطن 

فإنو ، كال ىو ٔتستساغ ُب لغة العرب، دكف استناد إذل دليل شرعي، عن ٤تض الرأم كا٢تول االتأكيل ناشئن 
إذ ىو تبلعب ، بل ىو من التأكيل الباطل ا١تردكد الذم ال يعذر صاحبو، ليس من االجتهاد ُب شيء

كلذا قاؿ ابن الوزير: )ال خبلؼ ُب كفر من جحد ، عرب عنو ٔتسمى التأكيل، ينكٖتريف للد، بالنصوص
كا١تبلحدة ُب تأكيل ٚتيع ،  كتسًت باسم التأكيل فيما ال ٯتكن تأكيلو، بالضركرة للجميع ؛ذلك ا١تعلـو

يثار اٟتق إ] (بل ٚتيع القرآف كالشرائع كا١تعاد األخركم من البعث كالقيامة كاٞتنة كالنار، األٝتاء اٟتسٌت
كفرىم الصريح من ،  ك ّٔذا تعلم أف ما يدفع بو بعض الزنادقة كا١تبلحدة، [ُْٓعلى ا٠تلق: ص 

إال انو مردكد كغَت مستساغ كال ، فهو كإف ٝتاه بعض اٞتهلة تأكيبلن ، سفسطة ك٘تويو كتبلعب بالدين
كاأللفاظ اليت يتبلعب ّٔا  ال لؤلٝتاء ، كالعربة للمعاين كاٟتقائق، كذلك لصراحة كفرىم ككضوحو، مقبوؿ

كلذلك نقل القاضي عياض ، فكم من باطل زخرفو أصحابو ليعارض بو الشرع، كثَت من أىل األىواء
كنص عليو شيخ اإلسبلـ ، [ُِٕ/ِالشفا: ] )إدعاء التأكيل في لفظ صراح ال يقبل(قوؿ العلماء: 

أك كاف يتعاطى من ، دلة الشرعفمن عرفت كاشتهرت زندقتو كتبلعبو بأ، ُِٕٓب الصاـر ا١تسلوؿ: ص 
دل تقبل منو دعول التأكيل فليس ٍب إجتهاد ، أسباب الكفر ما ىو صريح ككاضح كال ٭تتمل التأكيل

فإنو ال ٗتلو حجة كافر من الكافرين من تأكيبلت فاسدة يرقع ّٔا  ، كتأكيل يسوغ تعاطي الكفر الصريح
بإقامة اٟتجة على ، كمانع من موانع التكفَتكعلى كل األحواؿ فإف ا٠تطأ ُب التأكيل يسقط  ، كفره

أف األدلة الشرعية  اكاعلم أيضن ، [بتصرؼ ْٖ – ّٕالرسالة الثبلثينية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ص ] ا١تتأكؿ
من الكتاب كالسنة أصبحت ُب عصرنا ألعوبة ُب يد كل جاىل ٖتت ستار التأكيل حىت كصل اٟتاؿ إذل 

بإ٬تاز مبلمح كأساليب التأكيل ا١تعاصر  –أخي ا١توحد  –كإليك ، ا٨ترافات ال ٯتيكن السكوت عليها
 ل بنفسك حجم الكارثة.لًت 

 -مبلمح كأساليب التأكيل المعاصر:
بشكل عاـ كالفقو منو بوجو خاص كالفقو الدستورم بشكل  . رفض مَتاث علماء ا١تسلمُتُ

 أخص )النظاـ السياسي(.
دكف التميز بُت ا١تعاين القطعية لكثَت ، عدـ إلزاميتهاكادعاء تارٮتيتها ك ، . رفض تفاسَت ا١تفسرينِ

 كبُت إنزاؿ تلك اآليات على بعض الوقائع التارٮتية.، من النصوص
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 . التشنيع كاإلزراء كاالستخفاؼ بفقهاء األمة كمفسريها كعلمائها كمصنفاهتم الفقهية كالتفسَتية.ّ 
، مفهـو اإلٚتاع بوجو خاص كعلى، . ىجـو شرس على أصوؿ الفقو بدعول ٤تاكلة ٕتديدهْ

 كاختبلؽ مفهـو جديد لبلجتهاد كالقياس كالعرؼ كا١تصاحل كا١تقاصد كالكليات.
 ك تقدًن النظر العقبلين على النصوص الشرعية.، ماد التحسُت كالتقبيح العقبلنيػىُتى . اعتٓ
، عتقاد كالرأم()كحريػة اال، )الدٯتقراطية( :. تركيػج ا١تفاىيم الغربيػة ك٤تاكلػة تأصيلها مثػلٔ

 تداكؿ السلطة باالنتخاب اٟتر(.، )التعددية اٟتزبية كالسياسية، )ا١تواطنة(
)نص ، فصل الدين عن اٟتياة(). ابتداع تقسيمات باطلة لؤلدلة الشرعية لتأصيل ا١تنهج العلماين ٕ
 نصوص عادل الشهادة(.، )نصوص عادل الغيب، نص آخركم(، )نص دنيوم، نص معاشي(، تعبدم
أك أقواؿ العلماء أك ، أك اآلثار، االنتقائية كا١تزاجية ُب االستدالؿ سواء فيما ٮتص النصوص .ٖ

 أك ا١تذاىب اإلسبلمية.، القواعد األصولية
 كعدـ النظر إليها ُب ضوء فقههم الكلي.، . التزكير على العلماء ببًت نصوصهم من سياقاهتاٗ

 ث حىت من الصحابة.. الطعن ُب السنة كأئمة اٟتديث كركاه اٟتديَُ
 . الطعن ُب مصنفات اٟتديث كخاصة البخارم كمسلم.ُُ
 . االستغبلؿ السيئ لقاعدة التفريق بُت السنة التشريعية كغَت التشريعية.ُِ
بتجاىل ، كافتقاد ا١تنهج العلمي كاألمانة العلمية ُب البحث، . غياب ا١توضوعية كاإلنصاؼُّ

 زاٛتها.األدلة ُب موضوع البحث مع كثرهتا كت
 . السطحية كالعمومية ُب تناكؿ األدلة اليت ساقوىا على دعاكاىم.ُْ
كدكف دليل شرعي مسوغ مع كثرة شكايتهم من ، . التطرؼ كالتعصب آلرائهم دكف كجو حقُٓ

.  تطرؼ خصومهم كتشددىم ا١تزعـو
 كىم ّٔا أكذل. ا. توزيعهم هتم اٞتمود كالرجعية كالتخلف جزافن ُٔ 

أك األشخاص ، اكؿ األدلة كتقدًن الرباىُت سواء ُب القضايا ا١تطركحة للبحث. اٟتكم قبل تدُٕ
 كاالٕتاىات ا١تخالفة.

يعسركف  عوف أف )اإلسبلميُت(حيث يد، . الظهور ٔتظهر اٟترص على الدين ك أجياؿ ا١تسلمُتُٖ
د أعدائو من أل -ككما تدؿ عليو كتابتهم  –يعلم اهلل  -كبعضهم ، الدين على الناس كينفركهنم منو

 كمناكئيو.
كاستكناه مقاصده كركحو ، . ا١تزاكدة على الفقهاء كا١تفسرين القدامى كا١تعاصرين ُب فهم الدينُٗ

 بل كاهتامهم باٞتهل كاٞتمود كالتحجر.
 كمن صوره: ، . اإلهنزاـ كاإلنبهار أماـ الفكر الغريبَِ
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 تقليدىم ١تناىج ا١تستشرقُت ُب قراءة النصوص. - 
ة السنة ُب األمور اٟتياتية كالشؤكف الدنيوية اهنزاـ أماـ الفلسفة العلمانية اليت ٕتعل إلغاؤىم حجي -

 لئلنساف حق التشريع ُب شؤكف الدنيا.
اعتبارىم اإلٚتاع الشرعي ىو االستفتاء كرأم األغلبية ىو تعبَت عن االهنزامية أماـ الفكر  -

 الدٯتقراطي الذم جوىره احًتاـ رأم األغلبية.
ُت بصرؼ النظر عن أىليتو ىم حق االجتهاد ُب األمور الشرعية لكل فرد من أفراد ا١تسلمإعطاؤ  -
 تقليد ١تفهـو االجتهاد كحرية إبداء الرأم عند الغربيُت.، الشرعية
جعلهم العقل مناطا إلدراؾ ا١تصاحل يعرب عن النظرة الغربية ١تاىية ا١تصاحل كاليت جوىرىا ا١تنفعة  -

 عزؿ عن أبعادىا ا١تعنوية األخركية.ا١تادية الدنيوية ٔت
ىو من أبرز ، كحرية الرأم، ٤تاكلة تأصيلهم للمفاىيم الدٯتقراطية العلمانية كحرية االعتقاد -

الشواىد على اهنزاميتهم الفكرية أماـ الفكر الغريب الوافد حىت دل يعد ٬ترؤ على اٞتهر بعدـ كجود حرية 
 إال النادر ٦تن عصم اهلل. -ا١تعاصربا١تفهـو  -للرأم كاالعتقاد ُب اإلسبلـ

لمانية كا١تضامُت ا١تستلزمة لسيادة الع، كذلك ٤تاكلة تأصيلهم ١تفهـو ا١تواطنة ذات اٞتذكر األكربية  -
االهنزامية أماـ  كعلى –أبرز مثاؿ على حالة انعداـ التوازف كا٠تجل من الثوابت الدينية اإلسبلمية  كىذا

 .- ارات ا١تاسونية العا١تيةشع –ا١تساكاة ، شعارات األخوة
 اجعلهم األصل ُب عبلقة الرجل با١ترأة ىي ا١تخالطة كا١تشاركة ُب ميادين اٟتياة ا١تختلفة سياسين  -

ىو اهنزاـ أماـ مفهـو اٟترية الشخصية كا١تساكاة اليت ترفعها ا١ترأة الغربية  اكتعليمين  اكاجتماعين  اكاقتصادين 
 كاٟتركات النسائية.

ىو اهنزاـ ، كإباحتهم للربا القليل، النسيئة على ربا اٞتاىلية )األضعاؼ ا١تضاعفة(قصرىم ربا  -
 أماـ أفكار النظاـ االقتصادم الرأٝتارل القائم على الفوائد الربوية.

سعيهم للتوفيق بُت أحكاـ اإلسبلـ ُب ىذه األمور كمفردات ا١تفاىيم الغربية دليل على النظرة  -
 عماقهم على حساب شرائع اإلسبلـ.التوفيقية ا١تًتسخة ُب أ

العتب كاألسف كاالستجداء ا ٕتاه العلمانيُت على عدـ تفضلهم بقبوؿ ا١تواقع االجتهادية  -
 التأكيلية ا١تتقدمة لئلسبلميُت.

كعلى ا١تخالفُت ٢تم من  -. االستعبلء كا١تصادرة كالتبجح على الفقهاء كا١تفسرين القدامىُِ
التأكيل بُت ضوابط األصوليُت كقراءات ا١تعاصرين ] االستدالؿ كاالستنباطا١تتمسكُت ٔتنهج السلف ُب 

 .[بتصرؼ ُُْ – َْٕ: ص دراسة أصولية فكرية معاصرة إلبراىيم بويداين
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 كسيأٌب اٟتديث عنو ُب فصل مستقل أل٫تيتو. الجهل: -ّ 
 لفعلو.  اكيقابلو ُب الشركط أف يكوف ا١تكلف ٥تتارن  اإلكراه: -ْ

 (ال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف)من كفر باهلل من بعد إيمانو إلو تعاذل: كيدؿ عليو قو 
  :[فتح البارم: كتاب اإلكراه]لصحة ٖتقق مانع اإلكراه منها  اطن كقد ذكر العلماء شرك ، [َُٔ]النحل: 
 عن الدفع كلو  اكا١تكرىه عاجزن ، على إيقاع ما يهدد بو اقادرن  (أف يكوف ا١تكرًه )بكسر الراء

  فرار.بال
 انو إذا امتنع أكقع بو ما يهدد بو. ، أف يغلب على ظن ا١تكرىه 
 ى ما ٯتكن أف يزكؿ بأف يعمل أك يتكلم زيادة عل، أف ال يظهر على ا١تكرىه ما يدؿ على ٘تاديو

  بو عنو الببلء.
 كمثلوا ، أف يكوف ٦تا ال طاقة للمرء بو، كاشًتطوا فيما يهدد بو ُب اإلكراه على كلمة الكفر

كذلك ألف الذم نزلت ، لتحريق بالنار كالقتل كأمثاؿ ذلككا، إليبلمات الشديدة كتقطيع األعضاءبا
كعذب ُب ، عودل يقل ما قاؿ إال بعد أف قتل كالديو ككسرت ضلو ، بسببو آيات إعذار ا١تكره كىو عمار

  .اشديدن  ااهلل عذابن 
 و باؽ على إسبلمو كإف أظهر فإف أظهره فه، كاشًتطوا أف يظهر إسبلمو مىت زاؿ عنو اإلكراه
، [فصل كمن أكره على الكفر)ا١تغٍت البن قدامة كتاب ا١ترتد ] حكم أنو كفر من حُت نطق بو، الكفر

كمع ىذا فيجدر التنبيو إذل أف العلماء قد نصوا على أف من قامت عليو بينة أنو نطق بكلمة الكفر ككاف 
فصل )ا١تغٍت البن قدامة كتاب ا١ترتد ] دل ٭تكم بردتو، عندىم ُب حالة خوؼ اعند الكفار مقيدن  ا٤تبوسن 

كيقدركف على إنفاذ ما  اأك ٤تبوسن  األنو ُب مظنة اإلكراه ما داـ ُب سلطاهنم مقيدن  [كمن أكره على الكفر
حاؿ  ااف آمنن كإف شهد عليو انو ك، [ِٔسبيل النجاة كالفكاؿ للشيخ ٛتد بن عتيق: ص ]يريدكف بو 

كمن ا١تهم ىنا التنبيو ، [فصل كمن أكره على الكفر)ا١تغٍت البن قدامة كتاب ا١ترتد ]نطقو ّٔا حكم بردتو 
ٍب العودة إذل إظهار اإلسبلـ  ، إذل أف اإلكراه الذم يتحدث عنو العلماء ىو النطق بكلمة الكفر أك فعلو

كه كفرقوا بينو كبُت فهذا دل يعتربكه كدل ٬تيز ، اإلقامة على الكفر كالبقاء عليو أما اإلكراه على، كما تقدـ
أنو سئل عن  -كىو اإلماـ احمد  –فركل األثـر عن أبي عبد اهلل )، ما يعذركف بو ُب أبواب اإلكراه

ما يشبو  :كقاؿ، فكرىو كراىة شديدة ؟ألو أف يرتد، فيعرض على الكفر كييكره عليو، الرجل يؤسر
أكلئك كانوا يرادكف ، يو كسلمىذا عندم الذين أنزلت فيهم اآلية من أصحاب النبي صلى اهلل عل

، (كىؤالء يريدكنهم على اإلقامة على الكفر كترؾ دينهم، على الكلمة ثم يتركوف يعملوف ما شاءكا
كىذا ا١تقيم بينهم يلتـز بإجابتهم إذل ، ال ضرر فيها، كذلك ألف الذم يكره على كلمة يقو٢تا ٍب ٮتلى
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كإف كاف ، ائض كالواجبات كفعل احملظورات كا١تنكراتالكفر ا١تقاـ عليو كاستحبلؿ احملرمات كترؾ الفر  
يقي كظاىر حا٢تم ا١تصَت إذل الكفر اٟتق، ككذلك الرجل اكفارن   اامرأة تزكجوىا كاستولدكىا أكالدن 
ر كمن اكره على كلمة الكف :فصلا١تغٌت البن قدامة: كتاب ا١ترتد: ]كاالنسبلخ من الدين اٟتنيفيي( 

 .[افاألفضل لو أف يصرب كال يقو٢ت
 القسم الثاني: موانع في الفعل )أم سبب التكفير(:  -
  .ككوف القوؿ أك الفعل غَت صريح ُب الداللة على الكفر  -ُ
 .اأك أف الدليل الشرعي ا١تستدؿ بو غَت قطعي الداللة على كوف ذلك القوؿ أك الفعل مكفرن  -ِ
انع( كتتأكد كيشدد فيها عند )كىي اٞتانب القضائي ُب ا١تو  القسم الثالث: موانع في الثبوت: -

  .ترتيب لواـز التكفَت عليو كاستباحة الدماء كاألمواؿ ك٨توىا
  كذلك بأف ال يكوف ثبت الكفر على قائلو أك فاعلو الثبوت الشرعي الذم ىو االعًتاؼ

سواء بنقصاف نصاب الشهادة فيها كالذم نص اٞتمهور على أنو ، أك شهادة شاىدين عدلُت، )كاإلقرار(
كما دل يؤاخذ النيب صلى اهلل عليو كسلم عبد اهلل ،  داف عدالف بأف يشهد رجل كاحد فبل يؤخذ ّٔاشاى

بن أيب بشهادة زيد بن األرقم كحده ١تا شهد عليو بأنو قاؿ )لئن رجعنا إذل ا١تدينة ليخرجن األعز منها 
 ، [متفق عليو]األذؿ( 
 أك  اأك صبين  اأك ٣تنونن ، اباب لكونو كافرن أك بأف يكوف أحد الشهود غَت مقبوؿ الشهادة ُب ىذا ال

كدفعو لو ، مع إنكار ا١تتهم ١تا نسب إليو، أك أنو خصم للمشهود عليو أك مقدكح ُب عدالتو، غَت ذلك
 كرده باألٯتاف. 

اإلسبلـ كالبلوغ كالعقل كالعدالة( ) :كقد اشًتط العلماء ُب قبوؿ شهادة الشاىد أربعة شركط
البقرة: ] )كأشهدكا ذكم عدؿ منكم(: كاستدلوا بأدلة؛ منها قولو تعاذل ،[ا١تغٍت: كتاب القضاء]

كٔتا ركاه أٛتد كأبو داكد كالبيهقي كغَتىم عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب صلى ، [ِِٖ
: كسنده قاؿ اٟتافظ كال ذم ًغمرو على أخيو(،  خائنةال ٕتوز شهادة خائن كال) :اهلل عليو كسلم قاؿ

كلذلك فمذىب الشافعي كمالك كأٛتد ، [ُٖٗ/ْالتلخيص: ]أم حقد كعداكة  :ك غمركذ، قوم
كاٟتق ) :ذكر ذلك الشوكاين ٍب قاؿ، كخالفهم أبو حنيفة، كاٞتمهور عدـ قبوؿ شهادة العدك على عدكه

كليس ، كاألدلة ال تعارض ٔتحض األراء، عدـ قبوؿ شهادة العدك على عدكه لقياـ الدليل على ذلك
كتاب األقضية كاألحكاـ )باب من ال ٬توز اٟتكم   نيل األكطار:]بالقبوؿ دليل مقبوؿ( للقائل 

 .([بشهادهتم
 كىو اشتهار األمر ، اإلستفاضة ؛كقد ذكر العلماء ُب البينات إضافة إذل اإلقرار كالشاىدين

ىذا لكن ، األحياف أقول من شهادة الشاىدين كظهوره كمعرفتو بُت الناس ْتيث يكوف ذلك ُب بعض
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كناب الشهادات   :ا١تغٌت]اء ُب أبواب كدل يعتربكه ُب أخرل حيث اعتربه العلم، فيو تفصيل ٬تب مراعاتو 
الرسالة ] [ُٕٗ/ُٓ- ُِْ/ّٓل شيخ اإلسبلـ: فتاك  ك (كما تظاىرت بو األخبار.. :)مسألة

 .[بتصرؼ ٔٓ – ّٓالثبلثينية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ص 
 -ل األىواء كالبدع:موانع تكفير أى :الخامسةالمسألة 

 عدـ بلوغ النصوص ا١توجبة ١تعرفة اٟتق. -ُ
 أك بلغتو لكن دل تثبت عنده. -ِ
 أك ثبتت كدل يتمكن من فهمها. -ّ
 أك ثبتت كلكن عارضها معارض أكجب لو تأكيلها. -ْ
 أك عرضت لو شبهة يعذره اهلل ّٔا. -ٓ
 .[ٓ: ص موانع التكفَت لعلي ا٠تضَت] أك كاف ٣تتهدا ُب طلب اٟتق -ٔ

 -موانع غير ميعتبرة: :سادسةالمسألة ال
كاعلم أف القاعدة الشرعية ا١تهمة ، ىناؾ موانع غَت معتربة لكن يظنها البعض أهنا مانع كليست ٔتانع

 ككذلك السببية البد إلثباتها كاعتبارىا دليل شرعي(، المانعية كالشرطية)ُب ىذا الباب ىي: أف 
كل ذلك من ،  فا١توانع كالشركط كاألسباب، [ِّليماف األشقر ص ]الواضح ُب أصوؿ الفقو حملمد س

فمن ادعى سببية ، كما دل يكن كذلك فبل يعترب، األحكاـ الشرعية الوضعية اليت كضعتها الشريعة بتوقيف
، على اهلل ببل علم كإال كاف تقوالن ، فبل بد لو من إثبات ذلك بدليل، أك شرطية أك مانعية شيء لشيء

كمن فعل ذلك فهو ، داع أسباب أك شركط أك موانع للتكفَت ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاففبل ٬توز ابت
الشورل: ] أـ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذف بو اهلل(داخل ٖتت عمـو قولو تعاذل: )

، كفحذار من ذل، [ُّالتوبة: ] من دكف اهلل( ااتخذكا أحبارىم كرىبانهم أربابن كقولو سبحانو: )، [ُِ
 من ىذه ا١توانع اليت ليس عليها دليل:

 من قطع راتب أك الطرد من الوظيفة أك مصادرة بعض حظوظ دنياىم أك منعهم من  ا٠توؼ
  بعض قشورىا.

  .عدـ قصد الكفر 
  .جعل الكفر باالعتقاد فقط 
 إسبلمية (حزب)أك ينتمي إذل ٚتاعة  كونو من اٟتكاـ أك العلماء أك الدعاة أك آّاىدين 

 ع من تكفَته كلو جاء بكفر صريح بواح. فيمن
  .سوء الًتبية 
 نو يقصد ا١تصلحة فلو فعل الكفر فبل يكفر. فما داـ أ، لحة الدعوة أك ا١تصاحلمص 
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   .ا٢تزؿ كعدـ اٞتد فبل يكفر إال اٞتاد 
 فيقوؿ ال يكفر ، فبعضهم ٬تعل ذلك مانعا ١تن أتى بكفر بواح، عدـ ترتب األحكاـ أك العقوبة

فلما دل ٭تصل ذلك فبل ، كمعٌت كفره عدـ ارثو كفراؽ زكجتو، كفرتو لن تقتلو كلن ٗترج عليوألنك إذا  
ك٨تن نقوؿ ىناؾ فرؽ بُت األٝتاء كاألحكاـ كال يعٍت عدـ القدرة على األحكاـ منع إٟتاؽ ، تكفَت!
 األٝتاء.
 .كوف من سيكفركف ّٔذا الناقض كيثر  
  أك بتلبيس األحبار كالرىباف  ح ا١تستبُت مضلبلن من أسباب الكفر الواض اكوف من ارتكب سببن

 م.أك غَتى، السادة كاٟتكاـ
  كوف من كفر بسبب من أسباب الكفر أك ناقض من نواقض اإلسبلـ يلتـز بعض شرائع

 اإلسبلـ كالصبلة أك اإلقرار بالشهادتُت أك ٨تو٫تا.
 أهنم على حق فيما هنم مؤمنوف أك رىم أك غَتىم من الكفار يعتقدكف أكوف ا١ترتدين كأنصا

 يرتكبونو من ا١تكفرات.
 فاالستضعاؼ لو كاف ، كوف ا١ترتدين كأنصارىم يتعذركف باالستضعاؼ كأهنم ال حيلة ٢تم
الكفر أك نصرة أىلو على ا١تسلمُت موانع ُب حقهم فإنو ال يسوغ ٢تم نصرة الشرؾ ك  امعتربن  اموجودن 

 ٕٔ – ٖٓنية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ص كالرسالة الثبلثي، بتصرؼ ّالتكفَت لعلي ا٠تضَت: ص 
  .[بتصرؼ

كال يجب في الممتنع أك ، تبين الموانع إنما يجب في المقدكر عليو :السابعةالمسألة 
 -المحارب:

كاالمتناع يرد على ، كاعلم بعد ىذا أف تبُت ىذه ا١توانع إ٪تا ٬تب ُب حق ا١تقدكر عليو دكف ا١تمتنع
 معنيُت: 
 اأك كلين  االشريعة جزئين امتناع عن العمل ب :األكؿ . 
 أم قدرة المسلمين أف يوقفوه كيحاسبوه كيحاكموه لشرع اهلل. ، امتناع عن القدرة :الثاني 

عليو ُب دار اإلسبلـ كمن  امقدكرن  ؛فقد يكوف ا١تمتنع عن العمل بالشريعة كال تبلـز بُت النوعُت
فيمتنع ا١تمتنع عن الشريعة بدار  ، تمعافكقد ٬ت، امتنع عن الزكاة كىو فرد مقدكر عليو ُب دار اإلسبلـ

ْتيث ال يتمكن ا١تسلموف من إنزالو على حكم اهلل تعاذل ، كفر أك بشوكة كطائفة كقانوف كسلطاف دكلة
الصاـر ]باللساف فقط  اكقد يكوف ٤تاربن ، باليد اقد يكوف ٤تاربن ، كا١تمتنع عن القدرة، كإقامة حد اهلل عليو

 ، [ّٖٖ: ص ا١تسلوؿ



 

 

 (ُُِ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

فمن باب أكذل احملارب الذم داىم ، العلماء على أف ا١تمتنع عن القدرة ال ٕتب استتابتوكقد نص  
 : اكيراد باالستتابة معنياف أيضن ، ديار ا١تسلمُت كاحتلها كتسلط على مقاليد اٟتكم فيها

  .األكؿ: طلب التوبة ممن حكم عليو بالردة 
 كىذا ىو الذم نريد التنبيو عليو ، الثاني: تبين الشركط كالموانع قبل الحكم عليو بالردة

 ىنا. 
كاحملارب للمسلمُت ا٠تارج عن ، فا١تمتنع عن شرائع اإلسبلـ كا١تمتنع عن النزكؿ على حكم اهلل

ىذا قد ٚتع بُت نوعي ، سواء امتنع بدكلة الكفر أك بقوانينها أك ّتيوشها ك٤تاكمها، قدرهتم كحكمهم
،  حقو قبل التكفَت كالقتاؿ.. إذ ىو دل يسلم نفسو للمسلمُتفبل ٬تب تبُت الشركط كا١توانع ُب، االمتناع

أهنم دل تقم ، كال سلم بشرعهم كحكمهم حىت ينظر لو ُب ذلك.. فبل يقاؿ قي حق من كانوا كذلك
إذا كانوا ٤تاربُت مقاتلُت لنا ُب  اخصوصن ، كما يهذر بو بعض من يهرؼ ٔتا ال يعرؼ،  عليهم اٟتجة

كأقاموا كفرضوا شرائع الكفر ، ار اإلسبلـ كامتنعوا بشوكتهم عن شرائعوكقد تسلطوا على دي، الدين
من أىل اٟترب الذين دل يبلغهم اإلسبلـ كال  اكلو أف قومن )يقوؿ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين: ، كالطاغوت

 فقتلوا منهم كسبوا، بغَت دعوة ليدفعوا عن أنفسهم (ا١تسلموف)يقاتلهم ، الدعوة أتوا ا١تسلمُت ُب دارىم
ٍب ، [كما بُت ا١تعكوفُت زيادة أثبتها السرخسي ُب شرحو، السَت الكبَت] (…كأخذكا أموا٢تم فهذا جائز 

فها ىنا ، ألف ا١تسلم لو شهر سيفو على مسلم حل للمشهور عليو سيفو قتلو للدفع عن نفسو)قاؿ: 
كالقتل على حـر ا١تسلمُت  كا١تعٌت ُب ذلك أهنم لو اشتغلوا بالدعوة إذل اإلسبلـ فرٔتا يأٌب السيب، اكذل

 قبل قتا٢تم –كمنها أف ا١تسلمُت يدعوف الكفار )كيقوؿ ابن القيم: ، (كأموا٢تم كأنفسهم فبل ٬تب الدعاء
 ىذا إذا كاف، كمستحب إف بلغتهم الدعوة، إذل اإلسبلـ ىذا كاجب إف كانت الدعوة دل تبلغهم -

ر ُب ديارىم فلهم أف يقاتلوىم بغَت دعوة ألهنم فأما إذا قصدىم الكفا، ا١تسلموف ىم القاصدين للكفار
فهذا من تفريق العلماء بُت جهاد الطلب ، [ٓ/ُ: أحكاـ أىل الذمة] (يدفعوهنم عن أنفسهم كحرٯتهم

كىو  -ُب مواضع عديدة من كتبو بُت )ا١ترتد ردة مغلظة  اكقد فرؽ شيخ اإلسبلـ أيضن ، كجهاد الدفع
فيقتل ببل استتابة كبُت ا١ترتد ردة ٣تردة  - حملاربة كالقتل أك القتاؿالذم يضيف إذل ردتو االمتناع أك ا

أك بأف ، ا١ترتد لو امتنع بأف يلحق بدار اٟترب): كقاؿ، [ٗٓ/٣َِتموع الفتاكم: ] فيقتل إال أف يتوب
الصاـر ] (فإنو يقتل قبل االستتابة ببل تردد، يكوف ا١ترتدكف ذكم شوكة ٯتتنعوف ّٔا عن حكم اإلسبلـ

الصاـر ] (على أف ا١تمتنع ال يستتاب كإ٪تا يستتاب ا١تقدكر عليو) :اكقاؿ أيضن ، [ِِّسلوؿ: ص ا١ت
 .[ِّٔ، ِّٓا١تسلوؿ: ص 
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  -أسباب التكفير: :ثامنةالمسألة ال 
)ىو كصف ظاىر منضبط يثبت الحكم بو من حيث أف السبب الشرعي عند األصوليُت: 

)ىو ما يلـز من كجوده أك ، [ُّمد سليماف األشقر ص ]الواضح ُب أصوؿ الفقو حملالشارع علقو بو( 
أم ، اطا لوجود حكمىو جعل كصف ظاىر منضبط من)أك ، كجود المسبب كمن عدمو عدمو(

ىو ما جعلو الشارع عبلمة على كبتعبَت آخر ، [ِْإرشاد الفحوؿ للشوكاين ص ] يستلـز كجوده(
الحكم يدكر مع علتو ) :قاؿ العلماءك٢تذا ، مسببو كربط كجود المسبب بوجوده كعدمو بعدمو

ك١تا كاف اإلٯتاف عند أىل السنة ، كالعلة كالسبب مًتادفاف عند أكثر أىل األصوؿ، (اكعدمن  اكجودن 
إما قوؿ  فإف أسباب الكفر تقابل ذلك فهي:، ىي االعتقاد كالقوؿ كالعمل ؛ثةكاٞتماعة ذك أركاف ثبل

 أك شك أك اعتقاد مكفر.، (أك فعل مكفر كيدخل فيو )الًتؾ ا١تكفر، مكفر
مما افترض اهلل تعالى  اكىو في الدين: صفة من جحد شيئن )ُب تعريف الكفر:  يقوؿ ابن حـز 

أك بهما ، أك بلسانو دكف قلبو، بقلبو دكف لسانو، اإليماف بو بعد قياـ الحجة عليو ببلوغ الحق إليو
اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ: ] يماف(أنو مخرج لو بذلك عن اسم اإلجاء النص ب أك عمل عمبلن  امعن 
التكفير حكم شرعي سببو جحد الربوبية أك الوحدانية أك )بكي: كيقوؿ تاج الدين الس، [ْٓ/ُ

، [ٖٔٓ/ِفتاكل السبكي: ] (اشارع بأنو كفر كإف لم يكن جاحدن أك قوؿ أك فعل حكم ال، الرسالة
أك ، اسواء قالو استهزاءن ، أك فعل، وؿأك ق، الردة ىي قطع اإلسبلـ بنية)كيقوؿ الشربيٍت الشافعي: 

، ىو الراجع :ا١ترتد لغةكيقوؿ منصور البهوٌب اٟتنبلي: )، [ُّّ/ْمغٍت احملتاج: ] (اك اعتقادن أ، اعنادن 
الذم يكفر بعد  :اكشرعن ، [ُِ :ا١تائدة] دكا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين()كال ترتقاؿ تعاذل: 

قاكيل كأ، [ُّٔ/ٔكشاؼ القناع عن منت االقناع: ]( أك فعبلن ، اأك شكن ، ادن أك اعتقا انطقن ، إسبلمو
فعل أك ، إما قوؿ مكفر باب الكفر أك الردة كما قدمنا ىي:كفيها أف أس، العلماء ُب بياف ذلك كثَتة

تعمل ُب أحكاـ  اليت، أما أسباب التكفَت، اكىذه أسباب الكفر عمومن ، أك اعتقاد أك شك مكفر، مكفر
باب التكفَت ُب الدنيا بذلك كقد حصرت الشريعة أس، الفعل أك القوؿ ا١تكفر فقط :الدنيا فتنحصر ُب

لذلك دل يعلق بو الشارع ، ألف االعتقاد كالشك أسباب غَت ظاىرة كال منضبطة ُب أحكاـ الدنيا، كحده
ذلك  فهي ألجل، كإ٪تا جعل ذلك للذم يعلم السر كأخفى، للتكفَت فيها اأحكاـ الدنيا أك ٬تعلها أسبابن 

بل أظهر ، كلذلك كاف من أبطن الكفر كدل يظهره، ال عبلقة ألحكاـ الدنيا ّٔا، يةأسباب للكفر أخرك 
فيحاسبو اهلل على ، أما ُب أحكاـ اآلخرة، يعامل ُب أحكاـ الدنيا معاملة ا١تسلمُت اشرائع اإلسبلـ منافقن 

قدـ قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن ت كقد، سفل من النارما أبطن من أسباب الكفر فيكوف مصَته الدرؾ األ
 إذ ال، اكفر بذلك كإف لم يقصد أف يكوف كافرن ،  كبالجملة فمن قاؿ أك فعل ما ىو كفر)تيمية: 
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فحصر أسباب الكفر بالقوؿ ، [ُٖٕ، ُٕٕالصاـر ا١تسلوؿ: ص ]يقصد الكفر أحد إال ما شاء اهلل(  
هنا ال دخل ٢تا ُب سباب الباطنة ا٠تفية ألكدل يتعرض لؤل، ألف ذلك ىو ا١تعترب ُب الدنيا –كالفعل ا١تكفر 
 ( َّٕمنو ُب الصاـر ص ) اكانظر قريبن ، أحكاـ الدنيا

كتوفرت ، قوؿ أك فعل مكفر، من أسباب الكفر الظاىرة اكعلى ىذا فإذا ارتكب ا١تكلف سببن 
يقصد إليو . فهذا ال .كإف زعم أنو دل يرد بذلك الكفر كا٠تركج من الدين، كفر،  الشركط كانتفت موانعو

؟ لنفوا .ىل تريدكف الكفر بقولكم إف ا١تسيح ابن اهلل، لو قيل ٢تم، كحىت النصارل، أحد إال ما شاء اهلل
 .[بتصرؼ َٖ – ٕٔ، ٖٓ، ٕٓالرسالة الثبلثينية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ص ] ذلك كأنكركه

 -قواعد التكفير: :المسألة التاسعة
ُـّ ال يستلالقاعدة األكلى:   :كيفرى الميعىيَّن(  ازـي دائمن )الكفري العا

على األشخاص  اال يصح ٛتلو دائمن ، أم أف التكفَت العاـ الوارد ُب النصوص الشرعية الشرح:
 الحتماؿ كجود موانع التكفَت ْتقهم كانتفاء لوازمو. ، بأعياهنم ٦تن قد كقع ُب ذلك الكفر

قاؿ كذا فهو كافر؛ فهذا كلو  أك من فعل كذا أك، فأف يقاؿ: ىذا القوؿ كفر أك ىذا الفعل كفر
أف يكوف كل من قاؿ ىذا القوؿ أك فعل ذلك الفعل ىو كافر بعينو؛  اتكفَته عاـ ال يستلـز دائمن 

يل من تكفَته بعينو كىي انتفاء لواـز التكفَت ككجود موانعو ُب ، الحتماؿ كجود العلة اآلنفة الذكر اليت ٖتي
 حق ذلك الشخص ا١تعُت. 

عز  فقاؿ: يا محمد إف اهلل، )أتاني جبريلأنو قاؿ:  لى اهلل عليو كسلمص فقد صح عن النيب
، كمبتاعها، كبائعها، كالمحمولة إليو، كحاملها، كشاربها، كمعتصرىا، كعاصرىا، لعن الخمر كجل

 ، فهذا لعن عاـ، [ِٕصحيح اٞتامع الصغَت: ، كاٟتاكم، أخرجو الطرباين] كمستقيها(، كساقيها
كاف على   أف رجبلن  رضي اهلل عنوعن عمر بن الخطاب ، ُب صحيح البخارمكبا١تقابل فقد جاء 

ككاف ييضحك رسوؿ اهلل ، اككاف يلقب حمارن ، كاف اسمو عبد اهلل صلى اهلل عليو كسلم عهد النبي
فأمر بو  افأيتي بو يومن ، قد جلده في الشراب صلى اهلل عليو كسلم ككاف النبي، صلى اهلل عليو كسلم

: اللهم العنوفقاؿ ر ، فجيلد : صلى اهلل عليو كسلمفقاؿ النبي ، ما أكثر ما يؤتىي بو، جل من القـو
إال ، اعامن  افرغم أف شارب ا٠تمر قد ليعن لعنن ، )ال تلعنوه فواهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل كرسولو(

نع من لعنو منع من إنزاؿ ىذا اللعن ْتق الصحايب لوجود ًعلة مانعة ٘ت صلى اهلل عليو كسلمأف النيب 
أف ىذا الصحايب كاف من ا١تدمنُت على شرب ا٠تمر بدليل قوؿ  اعلمن ، بعينو؛ كىي أنو ٭تب اهلل كرسولو

 :  حاطب بن أيب بلتعة كفار قريش على النيب ككذلك ١تا كاذل، )ما أكثر ما ييؤتى بو(الرجل من القـو
)لعل اهلل لو حسنة بدر العظيمة فمما تشفع  ما فعلكفعل ، مواالة غَت ميكفرة صلى اهلل عليو كسلم
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،  كىو إذل جانب أنو من أىل بدر، فقاؿ: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(، اطلع على أىل بدر 
من  الو كمانعن  اكل ذلك كاف شافعن ،  دل تيعرؼ عنو ا٠تيانة من قبل، صادؽ الباطن، ُب فعلتو كاف متأكالن 

كما ُب ،  جل الذم أسرؼ على نفسو با١تعاصيككذلك قصة الر ، إنزاؿ حكم الكفر أك النفاؽ ُب حقو
قاؿ )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلم أف رسوؿ اهلل، اٟتديث الصحيح الذم يركيو مسلم بسنده عن أيب ىريرة

فواهلل ، ثم اذركا نصفو في البرّْ كنصفو في البحر، إذا ماتى فحرّْقوه، رجل لم يعمل حسنة قط ألىلو
فأمر ، فلما مات الرجلي فعلوا ما أمرىم، من العالمين اال يعذبو أحدن  الئن قدر اهلل عليو ليعذبنو عذابن 

ثم قاؿ: لمى فعلت ىذا؟ قاؿ: من خشيتك يا ، كأمر البحر فجمع ما فيو، اهلل البرَّ فجمع ما فيو
كقد أكصى أبناءه بو إال أنو دل يكفر ، فرغم أف الرجل قد قاؿ الكفر، فغفر اهلل لو(، رب كأنت أعلم

كلكونو فعل ذلك ، يطالو كعيد الكافرين؛ لوجود مانع اٞتهل ٔتا يستحقو اهلل تعاذل من الصفاتبعينو كدل 
 كعفا عنو. ، فأقاؿ اهلل تعاذل ػ ألجل ذلك ػ عثرتو، ع ا٠توؼ كا٠تشية من اهلل تعاذلبداف

ذا كفره كى، بل اعتقد أنو ال ييعاد، فهذا رجله شك ُب قدرة اهلل كُب إعادتو إذا ذرل): قاؿ ابن تيمية
( ٮتاؼ اهلل أف يعاقبو فغفر لو بذلك اككاف مؤمنن ، ال يعلم ذلك لكن كاف جاىبلن ، باتفاؽ ا١تسلمُت

يقدر  عز كجلفهذا إنساف جهل إذل أف مات أف اهلل ): كقاؿ ابن حـز، [ُّّ/٣ّتموع الفتاكل: ]
كقولنا أف التكفَت  ،[ِِٓ/ّالفصل: ]( كجهلو، كخوفو، إلقرارهكقد غفر لو ، على ٚتع رماده كإحيائو

يستلـز ٛتل الكفر العاـ على الشخص  اتكفَت الشخص ا١تعُت؛ ىذا يعٍت أنو أحيانن  االعاـ ال يستلـز دائمن 
فإذا انتفت عنو ، كتتوفر فيو شركطو، كيستلـز تكفَته بعينو؛ كذلك عندما تنتفي عنو موانع التكفَت، ا١تعُت
إذ أحكاـ اهلل تعاذل ال ٬توز أف تبقى ، تكفَته بعينو كال بدفحينئذو يتعُت ، كٖتققت فيو الشركط ا١توانع

معلقة ػ ال كاقع ٢تا ػ كمن دكف أف تأخذ طريقها إذل مستحقيها ٦تن يقعوف فيما يوجبها من غَت مانعو 
 شرعيو معترب.

(،  )الرضى بالكيفرً القاعدة الثانية:   :كيٍفره
،  ة حكمو من غَت إكراه كال تقية معتربةأك أقر بشرعيتو كشرعي، من رضي بالكفر أك حسنو الشرح:

 كإف زعم بلسانو أنو من ا١تسلمُت.  اكباطنن  اكفىرى ظاىرن 
كأحل ما حـر ، كحسَّن ما قبحو اهلل، كأحب ما كرىو اهلل، كالعلة ُب كفره أنو رضي ماال ييرضي اهلل

 كىذا عُت الكفر البواح. ، اهلل
ٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا سىًمٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًبهىا كىييٍستػىٍهزىأي ًبهىا فىبل )كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًفي اقاؿ تعاذل: 

اًفرًينى ًفي  اتػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىتَّى يىخيوضيوا ًفي حىًديثو غىٍيرًًه ًإنَّكيٍم ًإذن  ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقينى كىاٍلكى
ًميعن  قاؿ الشيخ سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم اهلل ، [َُْاء:النس] (اجىهىنَّمى جى
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كىو أف الرجل إذا ٝتع آيات اهلل يكفر ّٔا كيستهزأ ّٔا فجلس عند ، تعاذل: )إف معٌت اآلية على ظاىرىا 
ر الكافرين ا١تستهزئُت من غَت إكراه كال إنكار كال قياـو عنهم حىت ٮتوضوا ُب حديثو غَته فهو كاف

كّٔذه اآلية ك٨توىا ، كالرضى بالكفر كفر، كإف دل يفعل فعلهم ألٌف ذلك يتضمن الرضى بالكفر، مثلهم
فإف ادعى أنو يكره ذلك بقلبو دل ييقبل منو؛ ألف اٟتكم ، استدؿ العلماء على أف الراضي بالذنب كفاعلو
 ا)إنكم إذن كقاؿ القرطيب: ، [٣ْٖتموعة التوحيد: ص ]( اعلى الظاىر كىو قد أظهر الكفر فيكوف كافرن 

فكل من جلس ُب ٣تلس معصية كدل ، كالرضى بالكفر كفر، من دل ٬تتنبهم فقد رضي فعلهم، مثلهم(
فإف دل يقدر على النكَت عليهم فينبغي أف يقـو عنهم حىت ال ، ينكر عليهم يكوف معهم ُب الوزر سواء

 .[ُْٖ/ٓاٞتامع: ]يكوف من أىل ىذه اآلية( 
 : )اعتبار الظاىر في الكفر كاإليماف(: ةثالثالقاعدة ال

أم أف ا١ترء ٭تكم عليو بالكفر أك اإلٯتاف بناءن على ظاىره؛ فإف أظهر الكفر ػ من غَت مانعو  الشرح:
أك ، وو باإلٯتاف من دكف أف نتتبع باطنكإف أظهر اإلٯتاف ٭تكم علي، شرعي معترب ػ ٭تكم عليو بالكفر
كما أف ،  ألف معرفة ما ُب القلوب من خصوصيات عبلـ الغيوب، نسأؿ عن حقيقة ما كقر ُب قلبو

 كما ييظهره ا١ترء من أقواؿو أك أعماؿ.، األحكاـ مبناىا على الظاىر
 منها: ، كاألدلة على صحة ىذه القاعدة كثَتة

)أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو ُب الصحيحُت:  صلى اهلل عليو كسلمقولو  -ُ
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم ، كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة، رسوؿ اهلل امحمدن كأف ، إال اهلل

كىذه أركاف ٚتيعها ظاىرة للعياف مسموعة باآلذاف ػ ، كأموالهم إال بحق اإلسبلـ كحسابهم على اهلل(
، كعصم دمو كمالو، كىي من خصوصيات اٞتوارح الظاىرة دكف الباطن ػ فمن أتى ّٔا حيكم بإسبلمو

 كعومل معاملة ا١تسلمُت.
كأكل ذبيحتنا فذاؾ ، من صلى صبلتنا كاستقبل قبلتنا) :صلى اهلل عليو كسلم كمنها قولو -ِ

فاٟتديث فيو أف من أتى ّٔذه األعماؿ الظاىرة حيكم ، [ركاه البخارم]( ا١تسلم لو ذمة اهلل كذمة رسولو
 .لو ذمة اهلل كذمة رسولو..بإسبلمو كال بد

، بعثنا رسوؿ اهلل في سرية فصبحنا الحرقات من جهينةركاه أسامة بن زيد قاؿ: ما ، كمنها -ّ
صلى اهلل فذكرتو للنبي ، فوقع في نفسي من ذلك، فطعنتو، فقاؿ: ال إلو إال اهلل، فأدركت رجبلن 

!( قاؿ: قلت يا ؟: )أقاؿ ال إلو إال اهلل كقتلتوصلى اهلل عليو كسلمفقاؿ رسوؿ اهلل ، عليو كسلم
فما زاؿ  (أشققت عن قلبو حتى تعلم أقالها أـ القاؿ: )، من السبلح انما قالها خوفن هلل إرسوؿ ا

 :صلى اهلل عليو كسلم كفي ركاية: قاؿ رسوؿ اهلل، يكررىا علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذو!
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اهلل  قاؿ: يا رسوؿ، إال اهلل إذا جاءت يـو القيامة( كيف تصنع ببل إلوقاؿ: )، !( قاؿ: نعم؟)أقتلتو 
قاؿ: فجعل ال يزيد على ، إال اهلل إذا جاءت يـو القيامة؟!(ككيف تصنع ببل إلو ) قاؿ:، استغفر لي

فتأمل كيف أف النيب ، [متفق عليو] ءت يـو القيامة؟(كيف تصنع ببل إلو إال اهلل إذا جاأف يقوؿ: )
ػ ُب  اال يغٍت من اٟتق شيئن أغلظ ُب اإلنكار على أسامة عندما أعمل ظنو ػ كالظن  صلى اهلل عليو كسلم

حىت ٘تٌت أسامة أنو لو أسلم ، كاٟتكم عليو أنو ما قاؿ شهادة التوحيد إال تقية من السبلح، قتل الرجل
ٍب إذا كاف أسامة أعجز من أف يشق عن قلب الرجل ػ كىذا شأف كل ، يومئذ كدل تكن منو تلك الفعلة!

، ظاىرفإف ذلك يقضي منو أف يكتفي باٟتكم على ال، ال من قلبو أـ ا٥تلوؽ ػ ليعرؼ أقاؿ كلمتو صادقن 
كخبلصة القوؿ: نستخلص من القاعدة اآلنفة الذكر كشرحها أف أحكاـ الكفر ، كاهلل تعاذل يتوذل السرائر

، كليس لنا كراء الظاىر من سبيل، كما ييظهره ا١ترء من قوؿ أك فعل، كاإلٯتاف تيقاـ على أساس الظاىر
كىذه قاعدة من ، لنا الكفر ػ من غير مانعو شرعي معتبر ػ أظهرنا لو التكفير( )من أظهركعليو نقوؿ: 

 قواعد التكفَت فاحفظها. 
 فراجعها. ، كقولنا من غَت مانعو شرعي معترب ىو ١تا ذكرناه ُب القاعدة األكذل

ه  كىذ، )من أظهر لنا اإلسبلـ حكمنا بإسبلمو ما لم ييظهر لنا ما ييضاده كينفيو(ككذلك نقوؿ: 
 كذلك قاعدة من قواعد التكفَت فاحفظها.

 :كًفٍعلي الكيٍفًر كيٍفره(، )قىوؿي الكيٍفًر كيفره القاعدة الرابعة: 
أك فعلو ػ من ، ككذلك فعل الكفر كفر؛ فمن قاؿ الكفر البواح، اعلم أف قوؿ الكفر كفر الشرح:

سواء قارف قولو أك فعلو عبارات ، غَت مانع شرعي معترب كما ىو مبُت ُب القاعدة األكذل ػ فهو كافر مرتد
أك أنو دل يظهر منو ما يدؿ على شيء من ذلك؛ ألف الكفر ، أك قرائن تنم عن االستحبلؿ أك اٞتحود

 ىنا ىو لذات القوؿ أك الفعل كليس لغَته من أنواع كمسببات الكفر. 
 إليك بعضها: ، اجدن كاألدلة الشرعية ػ من الكتاب كالسنة ػ اليت تدؿ على صحة ىذه القاعدة كثَتة 

يمىاًف كىلىًكٍن مىٍن قولو تعاذل:  -ُ ًئنّّ بًاأٍلً انًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى )مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإيمى
نٍػيىا  ذىًلكى بًأىنػَّهيمي ، فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه  اشىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرن  اٍستىحىبُّوا اٍلحىيىاةى الدُّ

اًفرًينى( فدؿ أف من أظهر الكفر ، [َُٕ، َُٔالنحل: ] عىلىى اآٍلًخرىًة كىأىفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى
، اكىو من الذين شرحوا بالكفر صدرن ، اكباطنن  اظاىرن  ابقوؿ أك فعل ػ من غَت إكراه معترب ػ يكوف كافرن 

قاؿ ابن تيميو: )فإف قيل فقد قاؿ: ، كىذا الذم نص عليو أىل العلم، لسانو أك دل يقرسواء أقر بذلك ب
قيل: كىذا موافق ألك٢تا فإنو من كفر من غَت إكراه فقد شرح بالكفر  (ا)كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرن 

كذلك يكوف ببل إكراه دل  ،كلو كاف ا١تراد ٔتن كفر ىو الشارح صدره، كإال ناقض أكؿ اآلية آخرىا اصدرن 
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كإذا تكلم بكلمة ، بل كاف ٬تب أف يستثٍت ا١تكره كغَت ا١تكره إذا دل يشرح صدره، يستثٍت ا١تكره فقط 
 .[َِِ/٣ٕتموع الفتاكل: ]كىو كفر(  افقد شرح ّٔا صدرن  االكفر طوعن 

نػىٍلعىبي قيٍل أىبًاللًَّو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كيٍنتيٍم كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإنَّمىا كينَّا نىخيوضي كى ) قولو تعاذل: -ِ
اًنكيٍم ًإٍف نػىٍعفي عىٍن طىائًفىةو ًمٍنكيٍم نػيعىذٍّْب طىائًفىةى بً  فىٍرتيٍم بػىٍعدى ًإيمى انيوا تىٍستػىٍهزًئيوفى.ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كى أىنػَّهيٍم كى

ػ على  اأف كانوا مؤمنُت بسبب أهنم قالوا كبلمن  فهؤالء نفر كفركا بعد، [ٔٔ، ٓٔص  التوبة:] (ميٍجرًًمينى 
 كأصحابو.  صلى اهلل عليو كسلمكجو ا٠توض كاللعب ال االعتقاد كاالستحبلؿ ػ فيو هتكم كاستهزاء بالنيب 

فالسب ا١تقصود ، ُب أف االستهزاء باهلل كبآياتو كبرسلو كفر ىذا نص: )قاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل
 أك ىازالن  اجادن  صلى اهلل عليو كسلماآلية على أف كل من تنقص رسوؿ اهلل  كقد دلت ىذه، بطريق األكذل

كقتادة ، كزيد بن أسلم، ك٤تمد بن كعب، كقد ركم عن رجاؿ من أىل العلم؛ منهم ابن عمر، فقد كفر
، كال أكذب ألسنا، اما رأيت مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونن أنو قاؿ رجل من ا١تنافقُت ُب غزكة تبوؾ: 

كأصحابو القراء. فقاؿ لو عوؼ بن مالك:   صلى اهلل عليو كسلمجبن عند اللقاء؛ يعني الرسوؿ كال أ
صلى فذىب عوؼ إلى رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم ألخبرف رسوؿ اهلل، كذبت كلكنك منافق

صلى اهلل عليو فوجد القرآف سبقو. فجاء ذلك الرجل إلى رسوؿ اهلل ، ليخبره اهلل عليو كسلم
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! إنما كنا نلعب كنتحدث حديث الركب نقطع ، قد ارتحل كركب ناقتوك ، كسلم

، صلى اهلل عليو كسلمناقة رسوؿ اهلل  بنسعة اقاؿ ابن عمر: كأني أنظر إليو متعلقن ، بو عناء الطريق!
صلى اهلل فيقوؿ لو رسوؿ اهلل ، كىو يقوؿ: إنما كنا نخوض كنلعب، كإف الحجارة لتنكب رجليو

الصاـر ]( وكال يزيده علي، ما يلتفت إليو، (أباهلل كآياتو كرسولو كنتم تستهزئوف) :عليو كسلم
 .[ُّا١تسلوؿ: ص 

)كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًفي اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا سىًمٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًبهىا ككذلك قولو تعاذل:  -ّ
ا فىبل تػىٍقعيديكا  ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي  امىعىهيٍم حىتَّى يىخيوضيوا ًفي حىًديثو غىٍيرًًه ًإنَّكيٍم ًإذن كىييٍستػىٍهزىأي ًبهى

ًميعن  نَّمى جى اًفرًينى ًفي جىهى دؿ ىذا النص على كفر ا١تستهزئ بآيات ، [َُْالنساء: ] (ااٍلمينىاًفًقينى كىاٍلكى
كإف دل يباشر ، ار ػ ا١تستهزئ بآيات اهللككذلك دؿ على كفر من ٬تالس ػ من غَت إكراه كال إنك، اهلل

ك٫تا كفر لذاهتما كإف دل يقًتنا بتعبَت ينم عن ، كاالستهزاء كاٞتلوس كبل٫تا قوؿ كعمل، االستهزاء بنفسو
 االعتقاد أك االستحبلؿ. 

  .[ُٕٗ/ٖاٞتامع: ]قاؿ أبو بكر بن العريب: فإف ا٢تزؿ بالكفر كفر ال خبلؼ فيو بُت األمة 
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 : )الكفري العمليُّ األصغري ال ييقاؿي بو إال بقرينةو شرعيةو تدؿُّ عليو(: لخامسةالقاعدة ا 
اعلم أف األحكاـ الشرعية الواردة ُب الكتاب كالسنة ال ٬توز صرفها عن دالالهتا الشرعية  الشرح:

ا ىذكمن دكف ، الظاىرة إذل دالالت أخرل إال بقرينة شرعية أخرل توجب كتفيد ىذا الصرؼ كالتأكيل
للصرؼ كالتأكيل يسمح لتأكيبلت كٖتريفات  اقد فتحنا بذلك بابن كنكوف ، الضابط تضيع األحكاـ

كما أننا نكوف قد ،  ع لتسويغ ك٘ترير باطلهم ككفرىمالزنادقة الغبلة الولوج منو؛ حيث ٬تدكف فيو ا١تتس
كصاؼ غَت ا١تعاين اليت أرادىا كصرفنا ٢تا ا١تعاين كاأل، ٝتينا األشياء بغَت ا١تسمى اليت ٝتاىا اهلل تعاذل بو

فاألصل أف ٭تمل ىذا الكفر على ، فإذا أطلق الشارع على فعل معُت حكم الكفر، اهلل تعاذل كرسولو
ظاىره كمدلوالتو الشرعية؛ كىو الكفر األكرب ا١تناقض لئلٯتاف الذم ٮترج صاحبو من ا١تلة كيوجب 

ر عن ظاىره كمدلولو ىذا إذل كفر النعمة أك كال ٬توز صرؼ ىذا الكف، لصاحبو ا٠تلود ُب نار جهنم
أك الذنب الذم ال يستوجب ا٠تلود ُب نار جهنم إال بدليل شرعي ، الكفر األصغر الرديف للمعصية
فإذا انعدـ الدليل أك القرينة الشرعية الصارفة تعُت الوقوؼ على اٟتكم ، آخر يفيد ىذا الصرؼ كالتأكيل

إ ال بأف يأمرنا اهلل  اال نسمي ُب الشريعة اٝتن )ابن حـز رٛتو اهلل تعاذل: قاؿ، ٔتدلولو كمعناه األكؿ كال بد
منا إال بوحي  سبحانو كتعاذلأك يبيح لنا اهلل بالنص أف نسميو ألننا ال ندرم مراد اهلل ، تعاذل أف نسميو

بغَت إذنو  ا١تن ٝتى ُب الشريعة شيئن  ايقوؿ منكرن  سبحانو كتعاذلكمع ىذا فإف اهلل ، كارد من عنده علينا
ا ًمٍن سيٍلطىافو ًإٍف يػىتًَّبعيوفى :سبحانو كتعاذل ا أىنٍػتيٍم كىآبىاؤيكيٍم مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًبهى ٍيتيميوىى  )ًإٍف ًىيى ًإالَّ أىٍسمىاءه سىمَّ

ـٍ ًلئٍلًٍنسىافً ، ًإالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىٍد جىاءىىيٍم ًمٍن رىبًّْهمي اٍلهيدىل ، [ِْالنجم: ]مىا تىمىنَّى(  أى
اًء ىىؤيالًء ًإٍف  كقاؿ تعاذل:  ـى اأٍلىٍسمىاءى كيلَّهىا ثيمَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىبلًئكىًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوًني بًأىٍسمى )كىعىلَّمى آدى

فصح أنو ال تسمية مباحة ، [ِّالبقرة: ]( كيٍنتيٍم صىاًدًقين.قىاليوا سيٍبحىانىكى ال ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا
الكذب كخالف  سبحانو كتعاذلكمن خالف ىذا فقد افًتل على اهلل ، ١تلك كال ألنس دكف اهلل تعاذل

كال نسقط اإلٯتاف بعد كجوبو إال ، امؤمنن  سبحانو كتعاذلإال من ٝتاه اهلل  افنحن ال نسمي مؤمنن ، القرآف
دل  اإٯتانن  سبحانو كتعاذلاألعماؿ اليت ٝتاىا اهلل ككجدنا بعض ، عنو سبحانو كتعاذلعمن أسقطو اهلل 

لكن نقوؿ إنو ضيع ، اسم اإلٯتاف عن تاركها فلم ٬تز لنا أف نسقطو عنو لذلك سبحانو كتعاذليسقط اهلل 
كاألدلة ، [ُُٗ/ّالفصل ُب ا١تلل كاألىواء كالنحل: ]( بعض اإلٯتاف كدل يضيع كلو كما جاء النص

 إليك بعضها:، ادة كثَتة جدن الشرعية على صحة ىذه القاع
ككفراف العشَت: كما ُب اٟتديث الذم يركيو البخارم بسنده عن ابن عباس قاؿ: ، كفراف النعمة  -ُ

قيل: أيكفرف باهلل؟ قاؿ:  فإذا أكثر أىلها النساء يكفرف، )أيريت النار: صلى اهلل عليو كسلمقاؿ النيب 
قالت ما  احداىن الدىر ثم رأت منك شيئن كيكفرف اإلحساف؛ لو أحسنت إلى إ، يكفرف العشير
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ٛتلوا صفة الكفر على  -رضواف اهلل تعاذل عليهم  -فتأمل كيف أف الصحابة ، قط( ارأيت منك خيرن  
إذل ، إلطبلقها ٣تردة عن القرينة اليت تصرفها عن الكفر باهلل إذل ا١تعصية اليت ىي دكف الكفر، الكفر باهلل

كليس بالكفر ، ن الكفر ُب ىذا ا١توضع ىو كفر النعمة ككفر اإلحسافأف ا١تراد م أف كضح ٢تم النيب 
 الذم تذىبوف إليو. 

)من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده ُب اٟتديث:  صلى اهلل عليو كسلمككذلك قولو  -ِ
فقتل نفسو فهو يتحساه في نار  اكمن شرب سمن ، امخلدن  ايتوجأ بها في بطنو في نار جهنم خالدن 

فظاىر اٟتديث أف ا١تنتحر القاتل لنفسو كافر؛ ألف ا٠تلود ، [ركاه مسلم] (افيها أبدن  امخلدن  اجهنم خالدن 
كلكن لوجود ، كليس ألىل التوحيد العصاة، ىو للكفار الذين ٯتوتوف على الكفر كالشرؾ اُب جهنم أبدن 

لضركرة أف علمنا با، قرائن شرعية أخرل تصرؼ الكفر عن ا١تنتحر القاتل لنفسو من غَت استحبلؿ
كأف صاحبو ، كأف الوعيد الوارد ْتقو ىو من قبيل الزجر كالتغليظ كبياف عظمة الذنب، اا١تنتحر ليس كافرن 

كالقرينة اليت تصرؼ ، مهما طاؿ عذابو ُب نار جهنم فنهايتو إذل ا٠تركج منها برٛتو اهلل تعاذل كفضلو
لما ىاجر إلى المدينة  اهلل عليو كسلمصلى أف النبي الكفر عن ا١تنتحر ىو ما ركاه مسلم ُب صحيحو 

فاجتوكا المدينة فمرض فجزع فأخذ ، كىاجر معو رجل من قومو، ىاجر إليو الطفيل بن عمرك
فرآه ، فرآه الطفيل بن عمرك في منامو، مشاقص لو فقطع بها براجمو فشخبت يداه حتى مات

صلى غفر لي بهجرتي إلى نبيو فقاؿ لو: ما صنع بك ربك؟ فقاؿ: ، يديو اكىيئتو حسنة كرآه مغطين 
يديك؟ قاؿ: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها  افقاؿ: ما لي أراؾ مغطين ، اهلل عليو كسلم

: )اللهم كليديو عليو الصبلة كالسبلـفقاؿ رسوؿ اهلل ، صلى اهلل عليو كسلمالطفيل على رسوؿ اهلل 
دعا  صلى اهلل عليو كسلمكأف النيب ، عليو كسلم صلى اهللفكونو غفر اهلل ْتسنة ىجرتو إذل نبيو ، فاغفر(

رغم قتلو لنفسو؛ ألف الكافر الذم ٯتوت على الكفر مهما  اعلمنا بالضركرة أنو مات مسلمن ، لو با١تغفرة
)ًإفَّ اللَّوى ال كال ٬توز أف يدعى لو با١تغفرة كالرٛتة كما قاؿ تعاذل: ، تعاظمت حسناتو ال يغفر اهلل لو

 .[ْٖالنساء: ] ٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاء(يػىٍغًفري أىٍف يي 
كما ُب قولو تعاذل: ،  فإف ظاىر النصوص تدؿ على كفر القاتل، اككذلك قاتل ا١تسلم عمدن  -ّ

اًلدن  اميتػىعىمّْدن  ا)كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنن  ابن  ًفيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيوً  افىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى  (اعىًظيمن  اكىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى
ككذلك قولو ، ُب نار جهنم من شأف من ٯتوت على الكفر كما تقدـ األبدم كا٠تلود، [ّٗالنساء: ]

كغَتىا من األدلة اليت ظاىرىا ، [ركاه مسلم] (سباب المسلم فسوؽ كقتالو كفر): صلى اهلل عليو كسلم
كلكن لوجود قرائن شرعية أخرل تصرؼ الكفر األكرب عن القاتل ، ايدؿ على كفر قاتل ا١تؤمن عمدن 
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كأف قتل النفس بغَت حق يعترب من كبائر الذنوب ، صغرعلمنا بالضركرة أف ا١تراد ىو الكفر العملي األ 
 اليت ال ٗترج صاحبها من ا١تلة. 

ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عى ) من ىذه القرائن كاألدلة قولو تعاذل: لىى اٍلحيرُّ يىا أىيػُّهى لىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًفي اٍلقىتػٍ
ٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكؼً   كىأىدىاءه ًإلىٍيًو بًاٍلحيرّْ كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد كىاأٍلينٍػثىى بًاأٍلينٍػثىى فىمى

: ، [ُٖٕالبقرة: ] (بًًإٍحسىاف ٓتطاب أىل اإلٯتاف من كاف فيهم  سبحانو كتعاذلفابتدأ اهلل )قاؿ ابن حـز
ا إً ) كقد قاؿ تعاذل:، ككرل ا١تقتوؿ أخواف اكنص تعاذل على أف القاتل عمدن ، من قاتل أك مقتوؿ نَّمى

ةه( كحكم لو بأخوة اإلٯتاف ، مؤمن بنص القرآف افصح أف القاتل عمدن  [َُاٟتجرات: ] اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى
ًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا ) كقاؿ تعاذل:، خوةوف للكافر مع ا١تؤمن بتلك األكال يك كى

اىيمىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو فىًإفٍ  نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى  فىاءىٍت بػىيػٍ
ا بًاٍلعىٍدًؿ كى  نػىهيمى ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى  .أىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ًإنَّمى

فهذه اآلية رافعة للشك ٚتلة ُب قولو تعاذل إف الطائفة الباغية ، [َُاٟتجرات: ] (أىخىوىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّو
، ا حىت تفيء إذل أمر اهلل تعاذل أخوة للمؤمنُت ا١تقاتلُتاألخرل من ا١تؤمنُت ا١تأمور سائر ا١تؤمنُت بقتا٢ت

ا١تسقطة اسم اإلٯتاف على ا١تعتزلة  ااف حجة قاطعة أيضن اآليات كىاتاف، ىذا أمر ال يضل عنو إال ضاؿك 
كليس ألحد أف يقوؿ إنو تعاذل إ٪تا ، كعلى كل من أسقط عن صاحب الكبائر اسم اإلٯتاف، عن القاتل

الفصل ُب ا١تلل ]( تابوا ألف نص اآلية أهنم إخواف ُب حاؿ البغي كقبل الفئة إذل اٟتق جعلهم إخواننا إذا
خبلصة القوؿ: نستخلص ٦تا تقدـ أف األحكاـ الشرعية الواردة ُب الكتاب ك ، [ِّٔ، ِّٓ/ّ كالنحل:

فى فإف انت، كالسنة ال ٬توز صرفها عن دالالهتا الظاىرة إذل مدلوؿ آخر إال بدليل شرعي يفيد ذلك
فالذين توسعوا ُب التكفَت ككفركا بذنوبو ال ٬توز التكفَت ، اٟتكم على ظاىره كال بد الدليل الصارؼ بقي

حيث أهنم انطلقوا إذل ، كعدـ تعاملهم معها بعلم كفقو، ّٔا يعود غالب ذلك ٞتهلهم ّٔذه القاعدة
ن دكف أف ينظركا إذل نصوص أطلقت الكفر على بعض الذنوب كا١تعاصي اليت ىي دكف الكفر األكرب م

ى ظاىرىا ككفركا . فحملوىا عل.النصوص األخرل اليت تفسر ا١تراد من الكفر الوارد ُب تلك النصوص
. كىؤالء علموا أـ جهلوا فقد كقفوا ٖتت مظلة ا٠توارج .كىذا خطأ كبَت ال شك فيو، الناس ٔتوجبها
معتمدين ، ؾ عن التكفَت ٔتا يوجب الكفركفريق آخر كقع ُب التفريط فتوسع ُب اإلمسا، الغبلة األكائل!

ر بعضها ػ ُب ذلك على نصوص كصفت بعض األعماؿ أك الذنوب بالكفر كأريد منها ػ كما تقدـ ذك
، نها ما ييعترب من الكفر األكربفحملوىا على مطلق األعماؿ كالذنوب اليت م، الكفر العملي األصغر

كأصحاب ىذا ، كىذا خطأ ظاىر، اه شرعن ب تكفَت فأمسكوا عن تكفَت من ٬ت، كيدخل ُب الشرؾ األكرب
 .القوؿ كاالٕتاه كقفوا ٖتت مظلة اإلرجاء كأىلو سواء علموا بذلك أـ دل يعلموا!
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 :(فقد كفر أك حرَّـ حبلالن ، امن حلَّل حرامن ) القاعدة السادسة: 
ن الدين؛ كردة صر٭تة ع، كٖترًن ما أحل اهلل كفر بواح، اعلم أف استحبلؿ ما حـر اهلل الشرح:

كاالستحساف كالتقبيح ػ يعترب من أخص ، كاٟتظر كاإلباحة، كذلك أف التشريع ػ التحليل كالتحرًن
أك يدعيو ، كىو حق خالص لو سبحانو ال ٬توز ألحد من خلقو أف يشركو فيو، خصوصيات اهلل تعاذل

)مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن قاؿ تعاذل: ك ، [ِٔالكهف: ] (ا)كىال ييٍشًرؾي ًفي حيٍكًمًو أىحىدن كما قاؿ تعاذل: ،  لنفسو
ا ًمٍن سيٍلطىافو ًإًف اٍلحيٍكمي ًإالَّ  ا أىنٍػتيٍم كىآبىاؤيكيٍم مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًبهى  لًلًَّو أىمىرى أىالَّ ديكنًًو ًإالَّ أىٍسمىاءن سىمٍَّيتيميوىى

يني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى ا كأٯتا جهة أك امرئو ، [َْيوسف: ] لنَّاًس ال يػىٍعلىميوفى(تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي ذىًلكى الدّْ
على العباد ييعبد من جهة  اكربن ، هلل ايدعي ىذا اٟتق لنفسو من دكف اهلل تعاذل فقد جعل من نفسو ندن 

 اكربن  اكمعبودن  سبحانو كتعاذلهلل  اكأٯتا امرئو يقر لو ّٔذا اٟتق كيتبعو عليو فقد اٗتذه ندن ، الطاعة كاالتباع
 ن دكف اهلل.م

نذكر منها  اككفر ىذا النوع من الناس كثَتة جدن ، كاألدلة الشرعية الدالة على صحة القاعدة أعبله
 األدلة التالية:

ًمٍن ديكًف اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍريىمى كىمىا أيًمريكا ًإالَّ  ا)اتَّخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابن قولو تعاذل:  -ُ
انىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(  اكىاًحدن  الًيػىٍعبيديكا ًإلىهن  ًمٍن ديكًف  اقولو تعالى: )أىٍربىابن ، [ُّالتوبة:]ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى سيٍبحى

. فاٗتذكىم .كاٟتظر كاإلباحة إليهم من دكف اهلل، ؛ أم مشرعُت ييرجعوف خاصية التحليل كالتحرًناللًَّو(
قاؿ البغوم: )فإف قيل أهنم دل يعبدكا ، تلك كانت عبادهتم ٢تم من دكف اهللف، من دكف اهلل ابذلك أربابن 

فاٗتذكىم  ، األحبار كالرىباف قلنا: معناه أهنم أطاعوىم ُب معصية اهلل كاستحلوا ما أحلوا كحرموا ما حرموا
صلى اهلل عليو اهلل أتيت رسوؿ قاؿ:  عن عدم بن حاًب ، [ِٖٓ/ّتفسَت البغوم: ]كاألرباب( 

فطرحتو فلما ، كفي عنقي صليب من ذىب فقاؿ لي: )يا عدم اطرح ىذا الوثن من عنقك( لمكس
حتى فرغ منها قلت: إنا ، ًمٍن ديكًف اللًَّو( ااتَّخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابن انتهيت إليو كىو يقرأ: )

" قاؿ: ؟ما حـر اهلل فتستحلونو كيحلوف، فقاؿ: )أليس يحرموف ما أحل اهلل فتحرمونو، لسنا نعبدىم
 قاؿ: فتلك عبادتهم(، قلت: بلى

ًإفَّ كمن األدلة كذلك قولو تعاذل:  -ِ ًإنَّوي لىًفٍسقه كى ًر اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو كى )كىال تىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم ييٍذكى
ًإٍف أىطىٍعتي  اًدليوكيٍم كى أم إف ، [ُُِاألنعاـ:] ميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى(الشَّيىاًطينى لىييوحيوفى ًإلىى أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجى

لونو لكم من دكف اهلل إنكم ، أك ٖترًن ما ٭ترمونو عليكم من دكف اهلل، أطعتموىم ُب ٖتليل ما ٭تي
قاؿ البغوم: )كذلك أف ا١تشركُت قالوا: يا ٤تمد أخربنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقاؿ: ، ١تشركوف!
كما ، كما قتلو الكلب كالصقر كالفهد حبلؿ، وا: أفتزعم أف ما قتلت أنت كأصحابك حبلؿقال، اهلل قتلها
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 فأنزؿ اهلل ىذه اآلية: )كإف أطعتموىم(، فوقع ُب أنفس ناس من ا١تسلمُت من ذلك شيء ؟قتلو اهلل حراـ 
 أك حـر ما ٦تا حـر اهلل اقاؿ الزجاج: كفيو دليل على أف من أحل شيئن ، ُب أكل ا١تيتة )إنكم ١تشركوف(

 .[ُِٕ/ِتفسَت البغوم: ]( فهو مشرؾأحل اهلل 
ا قولو تعاذل: ، كمن األدلة كذلك -ّ ا حىبلؿه كىىىذى )كىال تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى

ـه لًتػىٍفتػىريكا عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى  ، [ُُٔالنحل:] (ال يػيٍفًلحيوفى  حىرىا
، فكل من حلل أك حـر من تلقاء نفسو من غَت سلطاف من اهلل تعاذل فقد افًتل على اهلل الكذب

 كالوعيد الوارد ُب اآلية يطالو.
ـي الصريحي ال يىنقيضيو إال الكيفري الصريحي(القاعدة السابعة:   :)اإلسبل

بشهادٌب التوحيد من غَت استهانة أك  -غَت ىازؿ  اجادن  -إذا أقر  ايصَت ا١ترء مسلمن  الشرح:
)من صلى : كلقولو ، كال ٬تزئ عن شهادٌب التوحيد عمل سول الصبلة؛ لتضمنها الشهادتُت، ٘تثيل

قاؿ ، [ركاه البخارم] فذاؾ المسلم لو ذمة اهلل كذمة رسولو(، كاستقبل قبلتنا كأكل ذبيحتنا، صبلتنا
ببل إلو إال اهلل دكف غَته من األقواؿ كاألفعاؿ إال ُب الصبلة. قاؿ إسحاؽ القرطيب: )اإلٯتاف ال يكوف إال 

بن راىويو: كلقد أٚتعوا ُب الصبلة على شيء دل ٬تمعوا عليو ُب سائر الشرائع؛ ألهنم بأٚتعهم قالوا: من 
اف أنو باللس اعرؼ بالكفر ٍب رأكه يصلي الصبلة ُب كقتها حىت صلى صلوات كثَتة كدل يعلموا منو إقرارن 

ال  اكمن صار مسلمن ، [َِٕ/ٖاٞتامع: ]كدل ٭تكموا لو ُب الصـو كالزكاة ٔتثل ذلك( ، ٭تكم لو باإلٯتاف
لنا فيو من   - كال تأكيبلن  اال ٭تتمل صرفن  -٬توز إخراجو من دائرة اإلسبلـ إال إذا جاء بكفر صريح بواح 

كاإلسبلـ الصريح ، قُت ال ينقضو الشكفالي، دليل كبرىاف صلى اهلل عليو كسلمكتاب اهلل كسنة رسولو 
 كإليك األدلة على ذلك:، ال ينقضو الكفر احملتمل ا١تتشابو

منها اآليات اليت تأمر بوجوب التبُت كالتثبت من كفر ا١تعُت قبل اإلقداـ على تكفَته كمن ٍب  -ُ
كما قاؿ تعاذل: ،  كاليت تنهى كذلك عن أخذ الناس بالظن كالشك دكف اليقُت عند كركد الشبهات، قتلو

ٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي ا يػَّنيوا كىال تػىقيوليوا ًلمى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ًفي سىًبيًل اللًَّو فػىتىبػى لسَّبلـى لىٍستى )يىا أىيػُّهى
ًثيرىةه كىذىًلكى كينٍ  اميٍؤًمنن  نٍػيىا فىًعٍندى اللًَّو مىغىانًمي كى يىاًة الدُّ تيٍم ًمٍن قػىٍبلي فىمىنَّ اللَّوي عىلىٍيكيٍم تػىٍبتػىغيوفى عىرىضى اٍلحى

ًبيرن  ا تػىٍعمىليوفى خى يػَّنيوا ًإفَّ اللَّوى كىافى ًبمى قاؿ ابن جرير الطربم: ، كُب قولو " فتبينوا "، [ْٗالنساء:]( افػىتىبػى
ا من كال تعجلوا فتقتلو ، فلم تعلموا حقيقة إسبلمو كال كفره، )يقوؿ فتأنَّوا ُب قتل من أشكل عليكم أمره

لكم كهلل كلرسولو(  احربن  اكال تقدموا على قتل أحد إال على قتل من علمتموه يقينن ، التبس عليكم أمره
 .[ِٕٕ/ْتفسَت الطربم: ]
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ا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا  كمن األدلة كذلك قولو تعاذل: -ِ  )يىا أىيػُّهى
(بً  اقػىٍومن  الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمينى قاؿ ابن القيم: نزلت ُب الوليد بن عقبة ، [ٔاٟتجرات:] جىهى

ككاف بينو كبينهم عداكة ، امصدقن  -بعد الوقعة  -إذل بٍت ا١تصطلق  ١تا بعثو رسوؿ اهلل ، بن أيب معيط
، . فحدثو الشيطاف: أهنم يريدكف قتلووؿ اهلل ألمر رس افلما ٝتع بو القـو تلقوه تعظيمن ، ُب اٞتاىلية

فغضب ، . فقاؿ: إف بٍت ا١تصطلق منعوا صدقاهتم كأرادكا قتليفهأّم كرجع من الطريق إذل رسوؿ اهلل 
فقالوا: يا رسوؿ اهلل ٝتعنا برسولك ، فأتوا رسوؿ اهلل ، فبلغ القـو رجوعو، كىمَّ أف يغزكىم رسوؿ اهلل 

فبدا لنا فخشينا أنو إ٪تا رده من الطريق كتاب جاءه ، كنؤدم إليو ما قبلنا من حق، وفخرجنا نتلقاه كنكرم
عليو الصبلة كإنا نعوذ باهلل من غضبو كغضب رسولو. فاهتمهم رسوؿ اهلل ، منك لغضب غضبتو علينا

ف كقاؿ لو:" أنظر فإ، كأمره أف ٮتفي عليهم قدكمو، كبعث خالد بن الوليد خفية ُب العسكر، كالسبلـ
كإف دل تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل ُب الكفار ، رأيت ما يدؿ على إٯتاهنم فخذ منهم زكاة أموا٢تم

كدل ير ، فأخذ منهم صدقاهتم، فسمع منهم أذاف صبلٌب ا١تغرب كالعشاء، ككافاىم، " ففعل ذلك خالد
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فنزلت: )يىا ، كأخربه ا٠ترب منهم إال الطاعة كا٠تَت. فرجع إذل رسوؿ اهلل  أىيػُّهى

 ، [َْْتفسَت القيم البن القيم:] اكاإلحاطة ّٔا علمن ، كالتبُت طلب بياف حقيقتو، فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا(
فوا بو برآء ٦تا قيذ اّتىهىالىةو( قاؿ ابن جرير الطربم: فتبينوا لئبل تصيبوا قومن  اكُب قولو: )أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومن 

قذؼ الناس الربآء بالكفر  اكأعظم اٞتنايات ظلمن ، [ّٖٓ/ُُجامع البياف: ] ّتناية ّتهالة منكم
مد عقأّا.  كاالرتداد عن الدين من غَت علم كال تثبت؛ ١تا يًتتب عليو من تبعات خطَتة ال ٖتي

، ايعناهفب عليو الصبلة كالسبلـ)دعانا النبي قاؿ: ، عن عبادة بن الصامت، كُب اٟتديث -ّ
، كأثرة علينا، كعسرنا كيسرنا، فيما أخذ علينا أف بايعنا على السمع كالطاعة في منشطنا كمكرىنا

 ، [متفق عليو] عندكم من اهلل فيو برىاف( ابواحن  اكأف ال ننازع األمر أىلو إال أف تركا كفرن 
الذم لنا فيو دليل صريح ، اكال صرفن  كالكفر البواح ىو الكفر الصريح الظاىر الذم ال ٭تتمل تأكيبلن 

 . صلى اهلل عليو كسلممن كتاب اهلل تعاذل أك سنة رسولو 
ٯتكن تأكيلو  - اكصر٭تن  اكمفهـو اٟتديث أنو إذا رؤم من اٟتاكم كفر ٤تتمل كمتشابو ليس بواحن 

رج عليو بالسيف؛ ألف ا٠تركج بالسيف على اٟتاكم م، فإنو ال ييكٌفر -كصرفو عن ظاىره ا١تكفر  ن كال ٮتي
فإف التكفَت من لوازمو ا٠تركج  اكالعكس أيضن ، لوازمو التكفَت أك أف يكوف قد كقع ُب الكفر البواح

 فكل منهما الـز كملزـك لآلخر.، بالسيف إذا توفرت االستطاعة
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 :)الًعبرةي بالخواتًيًم(القاعدة الثامنة:  
م لو باإلٯتاف فهو مؤمن كمن أىل اعلم أف العربة با٠تواتيم كٔتا ٮتتم بو على ا١ترء؛ فإف خت الشرح:

كمن أىل النار مهما كاف ، كإف ختم لو بالكفر فهو كافر، اٞتنة مهما كاف منو قبل ذلك من عمل طاحل
تم بو على ا١ترء من عمل، فالعربة فيما تكوف عليو ا١توافاة، منو قبل ذلك من عمل صاحل كإليك ، كٔتا ٮتي

 الدليل على ذلك:
ًة كىالنَّاًس )ًإفَّ اقاؿ تعاذل:  -ُ لًَّذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةي اللًَّو كىاٍلمىبلًئكى
هيمي اٍلعىذىابي كىال ىيٍم يػيٍنظىريكفى(، أىٍجمىًعينى  اًلًدينى ًفيهىا ال ييخىفَّفي عىنػٍ فقيد اللعن ، [ُِٔالبقرة:] خى

 ر.ٔتوهتم كىم كفا، كالعذاب كا٠تلود فيو
)ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍن أىحىًدًىٍم ًملءي اأٍلىٍرًض ككلك قولو تعاذل:  -ِ

فقيد كذلك ، [ُٗآؿ عمراف:] كىلىًو افٍػتىدىل ًبًو أيكلىًئكى لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه كىمىا لىهيٍم ًمٍن نىاًصرًينى( اذىىىبن 
 م كفار. العذاب ٔتوهتم كى

ًبيًل اللًَّو ثيمَّ مىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره فػىلىٍن يػىٍغًفرى اللَّوي كقولو تعاذل:  -ّ )ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا عىٍن سى
 كىم كفار. ، فعلق عذأّم كانتفاء ا١تغفرة عنهم ٔتوهتم على الكفر، [٤ّْتمد:] لىهيٍم(

لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيّْئىاًت حىتَّى ًإذىا حىضىرى أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى  كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي ) كقولو تعاذل: -ْ
ابن ًإنّْي تػيٍبتي اآٍلفى كىال الًَّذينى يىميوتيوفى كىىيٍم كيفَّاره أيكلىًئكى أىعٍ  فنفى ، [ُٖالنساء:] (اأىلًيمن  اتىٍدنىا لىهيٍم عىذى

 التوبة عمن توافيهم ا١تنية كىم كفار. 
اليهيٍم ًفي ) ولو تعاذل:كق -ٓ اًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمى كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كى

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي  اًلديكفى( الدُّ فقيد إحباط العمل كا٠تلود ، [ُِٕالبقرة:]النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خى
اًفره(لى الكفر ُب نار جهنم با١توافاة ع كىذا يعٍت أف ا١ترء ال ٭تـر االستفادة من حسناتو ، )فػىيىميٍت كىىيوى كى

 إف شاء اهلل.  اكىذه مسألة سنأٌب على ذكرىا بشيء من التفصيل الحقن ، إال با١توافاة على الكفر امطلقن 
و ال إلو أن من مات كىو يعلم)أنو قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمكُب اٟتديث فقد صح عن النيب  -ٔ

. كالعلم .فانظر كيف اشًتط لدخوؿ اٞتنة ا١توت على التوحيد، [ركاه مسلم] إال اهلل دخل الجنة(
 بالتوحيد.

بيده إف أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة  )فوالذم نفسي: صلى اهلل عليو كسلمككذلك قولو  -ٕ
النار فيدخلها. كإف فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل ، حتى ما يكوف بينو كبينها إال ذراع

فيسبق عليو الكتاب فيعمل ، أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكوف بينو كبينها إال ذراع
، أم ا١تكتوب ُب الكتاب )فيسبق عليو الكتاب(كقولو: ، [متفق عليو] بعمل أىل الجنة فيدخلها(
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صلى اهلل عليو قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أنس بن مالك قاؿ:، ب عليو كقيدر كتكوف موافاتو عليوفيعمل ٔتا كيت 
من دىره أك برىة  افإف العامل يعمل زمانن ، )ال تعجبوا بعمل أحد حتى تنظركا بما يختم لو: كسلم

كإف العبد ليعمل ، اسيئن  ثم يتحوؿ فيعمل عمبلن ، من دىره بعمل صالح لو مات عليو دخل الجنة
كإذا أراد اهلل ، اصالحن  وؿ فيعمل عمبلن ثم يتح، من دىره بعمل سيئ لو مات عليو دخل النار ازمانن 

السلسلة ، ركاه أٛتد كغَته] ثم يقبضو عليو(، استعملو قبل موتو فوفقو لعمل صالح ابعبد خيرن 
 .[ُّّْالصحيحة:

مثل "الخميني" ك "ستالين" ك  -ىل يجـز اإلنساف بدخوؿ المعين الذم يموت على الكفر  فائدة:
 ني اآلف في النار يعذب؟ فنقوؿ؛ إف الخمي، النار -"لينين" 

)إف أبي كأباؾ في ٟتديث: فهذا يشهد عليو بالنار  -ر أصلي كىو كاف -من مات على الكفر 
فقل: ابشر بما يسؤؾ ، )إذا مررت بقبر قرشي أك دكسيكفيو: ، كحديث "كفد بٍت ا١تنتفق"، النار(

)كالذم نفس محمد يث: إذا كاف من اليهود أك النصارل. ٟتد اخصوصن  تجر على كجهك إلى النار(
، بيده ال يسمع بي يهودم أك نصراني من ىذه األمة ثم ال يؤمن بالذم أرسلت بو إال دخل النار(

النَّاري يػيٍعرىضيوفى )كقولو تعاذل: ، فهو ُب النار( اقاؿ ابن القيم ُب "زاد ا١تعاد": )فيو دليل أف من مات مشركن 
هىا غيديكِّا كىعىًشيِّا(عىلى    يػٍ

كما صح عن أيب بكر ُب قتلى ،  ارتدا كمات على ردتو؛ فهذا يشهد لو بالنار أيضن كإف كاف م
 كىو إٚتاع الصحابة. ، كأنو صاٟتهم على أف يشهدكا أف قتبلىم من ا١ترتدين ُب النار، ا١ترتدين

(، ا)مىن كفَّرى ميسًلمن التاسعة:  القاعدة  :فقد كفىرى
( صحيحة دلت عليها ٚتلة من النصوص الثابتة فقد كفىرى ، اقاعدة )مىن كفَّرى ميسًلمن  الشرح:

)إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها كما ُب صحيح مسلم:   صلى اهلل عليو كسلممنها قولو ، الصحيحة
)أيما امرئ قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء بها أحدىما إف كاف  : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، أحدىما(

اهلل  بالكفر أك قاؿ عدك )من دعا رجبلن :  عليو كسلمصلى اهللكقاؿ ، كما قاؿ كإال رجعت عليو(
)أيما رجل : صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، كعن ابن عمر، كليس كذلك إال حار عليو(

صحيح سنن أيب ، متفق عليو] كإال كاف ىو الكافر(، افإف كاف كافرن ، امسلمن  مسلم أكفر رجبلن 
: صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنودرم كمن ركاية أيب سعيد ا٠ت، [ُِّٗداكد:

صحيح ، ركاه ابن حباف] كإال كفر بتكفيره( اإال باء أحدىما بها: إف كاف كافرن  )ما أكفر رجله رجبلن 
كقاؿ ، [متفق عليو] بكفرو فهو كقتلو( ا)من رمى مؤمنن : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [ِٕٕٓالًتغيب: 

صحيح الًتغيب: ، ركاه البزار] الرجل ألخيو: يا كافر فهو كقتلو(إذا قاؿ ): سلمصلى اهلل عليو ك 
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كاعلم أنو ال يقدـ على تكفَت ا١تسلم ، فهو كقتلو ١تا يًتتب عليو من تبعات كانتهاؾ للحرمات، [ِٕٕٕ 
أما ، ك٣تتهد ٥تطئ، كمتأكؿ ٥تطئ، العب كىازئ، إال كاحد من أربعة: مستحل مكذب ٟتكم اهلل تعاذل

كأف يصف ، كعلة كفره أنو أجاز لنفسو معارضة حكم اهلل، ا١تستحل ا١تكذب ٟتكم اهلل: فكفره ظاىر
فيقوؿ ىو ػ كمن غَت ، كأف يقوؿ اهلل تعاذل عن شيء ىذا حبلؿ،  األشياء ٓتبلؼ ما كصفها اهلل تعاذل

بل من ، ؿ: اليقو كيأٌب ىو ل، بل ىو حراـ. كيقوؿ اهلل تعاذل: من فعل كذا فهو مؤمن، عذر معتربػ: ال
، كيصفها بغَت ما كصفها اهلل تعاذل بو، فيحكم على األشياء بغَت حكم اهلل تعاذل، فعل كذا فهو كافر

ال شك ُب كفره كخركجو من كمثل ىذا ، كيرميو بالكفر، يصفو ىو بالكفرفما يصفو اهلل تعاذل باإلٯتاف 
، باألحكاـ الشرعية ا٢تزؿ كاللعب كاالستهزاءكأما ا٢تازؿ البلعب: الذم يكفر ا١تسلم على كجو ، اإلسبلـ

  ال تػىٍعتىًذريكا قىدٍ  .قيٍل أىبًاللًَّو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى ) لقولو تعاذل:، ال شك ُب كفره افهذا أيضن 
اًنكيٍم( على كجو ا٠توض ػ  اكىذه آيات نزلت ُب أناس قالوا كبلمن ، [ٔٔ، ٓٔالتوبة:] كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى ًإيمى

 كمع ذلك فقد كفركا بعد إٯتاهنم. ، كخطورة من تكفَتىم اكاللعب كاالستهزاء ػ ُب ا١تؤمنُت ىو أقل شأنن 
كال أجبن عند ، اذب ألسنن كال أك، اما رأينا مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونن )وا عن ا١تؤمنُت: قال
يرمي ا١تؤمنُت ػ على كجو ا٠توض كاللعب . فكيف بالذم .فكفركا بسبب ىذه ا١تقولة بعد إٯتاهنم اللقاء(

اًنكيمٍ )ال شك أنو أكذل ّٔذا اٟتكم ، لكفر كا٠تركج من دائرة اإلسبلـكاالستهزاء ػ با  . (قىٍد كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى ًإيمى
فهذا رغم أنو آٍب ػ ألنو ، عن شبهة أك تأكيل خاطئ اكأما ا١تتأكؿ ا١تخطئ: كالذم يكفر مسلمن 

كشبهة االستبلؿ ببعض النصوص ، إال أنو ال يكفر لوجود التأكيل ا١ترجوح قضى عن جهل بغَت علم ػ
، كا٠توارج الذين كفركا بعض الصحابة كمن كاالىم من ا١تسلمُت،  عُتاليت ٘تنع من ٟتوؽ الوعيد العاـ با١ت

 من الصحابة قاؿ اكمع ذلك لشبهاهتم كتأكيبلهتم دل ٧تد أحدن ، بكفر أىل الكبائر من ا١تسلمُت كقالوا
مع اجتماعهم على تأثيمهم ككجوب جهادىم ، فقد كفر اعليهم قاعدة من كفر مسلمن  حامبلن ، بكفرىم
  كقتا٢تم.

كدل يكن ُب ، ٢تا الؤلمة كتكفَتن  كا٠توارج كانوا من أظهر الناس بدعة كقتبلن )قاؿ ابن تيميو رٛتو اهلل: 
م ُب ا١تسلمُت الظا١تُت م ْتكمهبل حكموا فيه، الصحابة من يكفرىم ال علي بن أيب طالب كال غَتىم

كاستحلوا ، كىم أكؿ من كفر أىل القبلة بالذنوب بل ٔتا يركنو ىم من الذنوب): اكقاؿ أيضن ، ا١تعتدين(
أىل اإلسبلـ كيدعوف يقتلوف ): صلى اهلل عليو كسلمفكانوا كما نعتهم النيب ، دماء أىل القبلة لذلك

كقتلوا علي بن أيب طالب ، عثماف بن عفاف كمن كاال٫تاك ، ككٌفركا علي بن أيب طالب، أىل األكثاف(
ككاف ىو كغَته من ا٠توارج ٣تتهدين ُب ، قتلو عبد الرٛتن بن ملجم ا١ترادم منهم، مستحلُت لقتلو

كا١تؤمن فعل ، فقاؿ ىؤالء: ما الناس إال مؤمن أك كافر، فارقوا السنة كاٞتماعة( وا جهاالن لكن كان، العبادة
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فمن دل يكن كذلك فهو كافر ٥تلد ُب النار. ٍب جعلوا كل من ، رؾ ٚتيع احملرماتٚتيع الواجبات كت 
 اك٨تو٫تا حكموا بغَت ما أنزؿ اهلل كظلموا فصاركا كفارن  اإف عثماف كعلين  :فقالوا، خالف قو٢تم كذلك

، أما آّتهد ا١تخطئ: كالذم ٮتطئ ُب تكفَت ا١تسلم عن اجتهاد، [ِْٖ، ُْٖ، ُِٕ/ٕالفتاكل: ]
، فهذا رغم خطئو فهو معذكر، د أف يكوف قد أعمل نصوص كقواعد الشريعة كما تقتضيو من أحكاـكبع

ك٨تو ذلك قوؿ عمر ، ذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلو أجر(إ): صلى اهلل عليو كسلمبل لو أجر كما قاؿ 
فر كغَت بأنو منافق كأنو قد نافق كك رضي اهلل عنوعن حاطب بن أيب بلتعة  رضي اهلل عنوبن ا٠تطاب 

٦تا ٛتلو على أف يستأذف ُب ، كذلك ١تا كشى إذل كفار قريش بسر زحف ا١تسلمُت لفتح مكة، كبدؿ
. كبنفس اكأف عقده ال يزاؿ سليمن  اليس منافقن  اأخربه أف حاطبن  صلى اهلل عليو كسلمقطع عنقو لكن النيب 

ذلك كبالتارل فقد حار الوقت دل يقل لعمر قد حكمت على أخيك ا١تسلم بالنفاؽ كالكفر كىو غَت 
٦تا تقدـ يعلم خبلصة القوؿ: ، اُب حكمو كقولو ىذ اكذلك ألف عمر كاف ٣تتهدن ، النفاؽ كالكفر عليك

، كأف ٢تا ما ٮتصصها كيقيدىا، فقد كفر( صحيحة لكن ليست على إطبلقها اأف قاعدة )من كفر مسلمن 
ذه القاعدة ك٭تملها على أعياف من الناس لذا فمن يريد استخداـ ى، كذلك ْتسب حاؿ ا١تكفّْر كا١تكفَّر

كحىت ال ٬تد ، لكي ال يضع القاعدة ُب غَت موضعها ا١تناسب، ال بد لو من أف يراعي التفصيل ا١تتقدـ
 كىو ال يعلم.، لتكفَت إخوانو بل كا٠تواص من الدعاة كأىل العلم انفسو مضطرن 

 :فقد كىفىر(، ٍفرًهً أكشىكَّ في كي ، )من لم ييكىفّْر الكافرالقاعدة العاشرة: 
كذلك ،  فكما أف تكفَت ا١تسلم بغَت موجب أمر جلل كما تقدـ ُب شرح القاعدة السابقة الشرح:

لذا يتعُت على ا١تسلم كما ٭تتاط ، اعدـ تكفَت الكافر أك الشك ُب كفره ييعترب أمر جلل كخطَت جدن 
ذلك ك٭تذر أشد اٟتذر من أف أف ٭تتاط ك، لنفسو من أف يقع ُب مزالق تكفَت ا١تسلم من غَت موجب

 يقع ُب مزالق ك٤تاذير عدـ تكفَت الكافر! 
فقد كىفىر( قاعدة صحيحة دلت عليها نصوص ، أكشىكَّ ُب كيٍفرًهً ، كقاعدة )من دل ييكىفّْر الكافر

 كقد عدىا أىل العلم من ٚتلة نواقض اإلسبلـ اليت ٗترج صاحبها من ا١تلة.، الشريعة
اًفريكفى( )قيٍل يىاقاؿ تعاذل:  -ُ ا اٍلكى فبل بد من ٥تاطبتهم ّٔذا ا٠تطاب القرآين ، [ُالكافركف:] أىيػُّهى

اًفريكفى(القاطع من غَت تلجلج كال ضعف كال مواربة  ا اٍلكى  .)يىا أىيػُّهى
ةه حىسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا ًلقىوٍ ) كقاؿ تعاذل: -ِ انىٍت لىكيٍم أيٍسوى ًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآءي قىٍد كى

اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ى تػيٍؤًمنيوا حىتَّ  اأىبىدن ًمٍنكيٍم كىًممَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
نَّا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم إً )فبل بد من مصارحتهم ّٔذا القوؿ كبكل كضوح كظهور ، [ْا١تمتحنة:] بًاللًَّو كىٍحدىهي(
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اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن   نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ى تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو حىتَّ  اكىًممَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
  كىذا من ٘تاـ التوحيد كلوازمو. كىٍحدىهي(
أك ، من دل يكفر ا١تشركُت أك يشك ُب كفرىم): قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل -ّ

( كىذا يعٍت أنو ال افتأمل قولو: )كفر إٚتاعن ، [ُِّالرسائل الشخصية: ]( اكفىرى إٚتاعن ،  صحح مذىبهم
 خبلؼ بُت أىل العلم على صحة ىذه القاعدة.

كحكم ، ةأف الذم ال يكفر الكافر يكوف قد ٝتى األشياء بغَت مسمياهتا الشرعي، كالعلة ُب كفره
كمن الكفار كا١تشركُت  اكإٯتانن  احيث جعل من الكفر كالشرؾ إسبلمن ، عليها ٓتبلؼ حكم اهلل تعاذل

كىذا منو تعقيب على اهلل تعاذل كرد ، الذين يستحقوف ا١تعاداة مسلمُت مؤمنُت يستحقوف ا١تواالة كاٞتنة
فمثلو مثل من يضاىي شرع ، اودن كجح اكتكذيب كجحود ١تا أمر اهلل بو كإف دل يسمو ىو تكذيبن ، ٟتكمو

حيث أف اهلل تعاذل كصف الكفر بصفات من يتصف ّٔا فهو كافر مشرؾ ُب ، اهلل تعاذل بشرع مغاير
بل ىو مؤمن ، اكمن يتصف ّٔا ليس كافرن ، ىذه الصفات غَت كفرية، ٍب يأٌب ىو ليقوؿ: ال، دين اهلل

كالتكذيب الصراح الذم لنا فيو من  ، فر البواحأنو من الك -ال شك  -كىذا ، ٕتب لو ا١تواالة كاٞتنة!!
 كتاب اهلل كسنة رسولو برىاف.

، حيث ال ٬توز ٛتلها على كل من ال يكفر الكافر، كاعلم أف ىذه القاعدة ليست على إطبلقها
كىؤالء ٢تم حكم ، كمنهم من ال يكفر عن جهل ميعذر، فهناؾ من ال يكفر الكفار عن اجتهاد كتأكيل

 ك تفصيل ذلك:آخر ٥تتلف كإلي
كتوقف بعض أىل العلم عن تكفَت تارؾ من ال يكفر الكافر عن اجتهاد كتأكيل معتبر: -ُ
كبالتارل دل ٧تد من ، ككذلك اختبلفهم ُب تكفَت بعض الفرؽ الضالة كا٠توارج كا١تعتزلة كغَتىم، الصبلة

أىل العلم الذم ال يرل  على الفريق اآلخر من ، كافر(،  يرل كفرىم قد ٛتل قاعدة )من ال يكفر الكافر
كىو موقف ناتج عن اجتهاد ، كذلك ألف توقفهم عن التكفَت كاف ىو الراجح بالنسبة ٢تم، كفرىم
 كما دلت على ذلك السنة. ،  كإف أخطأ فلو أجر كاحد، كآّتهد إف أصاب فلو أجراف، كتأكيل

 -أشهد أنو )يقوؿ: ككاف الشعيب  (اٟتجاج)ك٨تو ذلك اختبلؼ أىل العلم فيما بينهم على كفر 
إلخواننا من أىل العراؽ يسموف  اكقاؿ طاككس: )عجبن ، مؤمن بالطاغوت كافر باهلل( -يعٍت اٟتجاج 
كذلك لعلمو ، فتأمل كيف كصف ا١تخالفُت لو من أىل العلم ُب العراؽ بأهنم إخواف لو، (ااٟتجاج مؤمنن 

 الذم دعاه لتكفَته دل يظهر ٢تم. كأف ما ظهر لو من طغياف اٟتجاج ، أف موقفهم ناتج عن اجتهاد
فكم ييوجد من اإلخوة من ٮتتلفوف فيما بينهم على تكفَت ، كىذا فقو ينبغي التنبو لو كاالستفادة منو

ككاف اٞتداؿ ٯتتد ّٔم إذل أف ينتهي بالذين يركف كفر ، ْتسب ما يرجح لكل من الطرفُت، شخص معُت
ك٭تصل فيما بينهم ، كيرتبوف على ذلك كالء كبراء، واهنمذلك ا١تعُت أف يكفركا من ال يركف كفره من إخ
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كسببو ذلك كلو يعود الستخدامهم ، من اٞتفاء كا١تقاطعة ما ىو أعظم فتنة ٦تا اختلفوا عليو ابتداء 
كٛتلها على حاالت ال ٬توز ، ككضعها ُب غَت موضعها الصحيح، اخاطئن  االقاعدة اآلنفة الذكر استخدامن 

 أف ٖتمل عليها!.
كىذا ، كليس عن عناد كمضاىاة لشرع اهلل تعاذل ن ال يكفر الكافر عن جهل ميعذر:م -ِ
 نوعاف: 
ْتيث لو كقع شخص بناقضة من ىذه النواقض ال يظنو إال  جاىل بنواقض اإلٯتاف أك بعضها: -أ
عجز ال كأف يكوف عن   اكمثل ىذا يعذر باٞتهل إف كاف جهلو معتربن ، ٞتهلو ٔتا ٮترج ا١ترء من ا١تلة امسلمن 

كىو ال يستطيع ، أك سبب عيشو ُب منطقة نائية عن العلم، ٯتكن دفعو بسبب حداثة عهده باإلسبلـ
كمن ، أما إف كاف يعيش ُب ببلد ا١تسلمُت كقد ظهرت فيها علـو الشريعة، لطلب العلم ُب مظانو احراكن 

 ٞتهل.و ال يعذر حينئذو بالكنو ال يفعل النشغالو بالدنيا كزينتها فإن، اليسَت عليو طلبها كٖتصيلها
أك يعرفو لكن ال ، ٯتكنو من اٟتكم عليو احيث أنو ال يعرؼ عنو شيئن  كجاىل ْتاؿ الكافر: -ب

كمثل ىذا يعذر ّتهلو إذل أف ييعرؼ لو حاؿ ذاؾ الكافر بالدليل كالبينة ، يعرؼ عنو ما ٮترجو من ا١تلة
رابو ٖتمل كعليو كعلى أض، كدل يكفره فإنو يكفر فإف تردد بعد ذلك، القاطعة كا١تانعة للظن كاالحتماالت

  فقد كىفىر(.، كشىكَّ ُب كيٍفرًهً أ، من دل ييكىفّْر الكافرالقاعدة اآلنفة الذكر )
لكن ٬تب التنبو إذل أنو يوجد فرؽ بُت كافر ٣تهوؿ اٟتاؿ يعيش على ىامش اٟتياة كليس لو أم أثر 

، كىو ظاىر للناس بكفره كفتنتو، تنتو على الببلد كالعبادككافر اشتدت ف، ظاىر على آّتمع كحياة الناس
فإف جهل حاؿ األكؿ ٦تكن ككارد كىو غَت كاجب ، اكخرابن  ايفتنهم عن دينهم كيعيث ُب األرض فسادن 

كعدـ االشتغاؿ بو حيث ال يًتتب على ذلك أدىن ، كرٔتا يندب إذل ٕتاكزه كٕتاكز من كاف على شاكلتو
فإنو غَت كارد كال  -على ما تقدـ من صفاتو  -بينما جهل حاؿ اآلخر ، امعن دنيا مضرة ُب الدين كال

١تا يًتتب على اٞتهل بكفره من الفساد ، ٭تتمل كٓتاصة ْتق ا٠تواص من أىل العلم كغَتىم من ا١تسلمُت
 كالفتنة كاإلضبلؿ ما ال يعلمو إال اهلل تعاذل. 

، لى أىل العلم من ا١تسلمُت رصده كتعريتو٬تب ع، لذا نقوؿ: أٯتا كافر اشتدت فتنتو على الناس
حىت ٬تتنبوه ك٭تذركه كيقوموا بالواجب ، كإظهار حكم اهلل فيو الذم يستحقو، كبياف حقيقتو للناس

 الشرعي ٨توه. 
ًلكى  ) قاؿ تعاذل:، كالسكوت ُب ىذا ا١توضع ال ييستساغ كىو خيانة هلل كلرسولو كا١تؤمنُت كىكىذى

ًبيلي اٍلميٍجرًًمينى(سٍ نػيفىصّْلي اآٍلياًت كىلًتى  كمن لواـز بياف سبيل آّرمُت فضح آّرمُت ، [ٓٓاألنعاـ:] تىًبينى سى
 كبياف حكم اهلل تعاذل فيهم. ، ذاهتم
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 اأٯتا رجل آتاه اهلل علمن : )صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، كُب اٟتديث عن ابن مسعود 
 .[ُِْٕصحيح اٞتامع:، ركاه الطرباين]نار( اهلل يـو القيامة بلجاـ من الفكتمو أٞتمو 

، )كلُّ مانعو من مواًنًع التَّكفيًر ماًنعه من مواًنًع ليحوًؽ الوعيًد بالمعيَّنً القاعدة الحادية عشرة: 
 :من موانًع التَّكًفيًر( اكليس كلُّ مانعو من موانًع لحوًؽ الوعيًد بالمعيَّن مانعن 

دة إال لداللة أصوؿ كنصوص الشريعة على كل جزئية من اعلم أف القاعدة ال تكوف قاع الشرح:
كٓتاصة إف كاف ٢تا مساس  -كمن حق الباحث أك القارئ أالَّ يعتمد القاعدة كقاعدة شرعية ، جزئياهتا

كىذا يلزمنا بالضركرة ببياف ، كا١تلزمة ّٔا، إال بعد معرفة األدلة الشرعية الدالة عليها -بالعقائد كاألصوؿ 
فنقوؿ: قولنا أف كل مانعو من موانع التكفَت مانعه من ، ية الدالة على صحة ىذه القاعدةاألدلة الشرع

 فهو لؤلصوؿ كاألدلة التالية:، موانع ٟتوؽ الوعيد كالعذاب با١تعُت ُب الدنيا كاآلخرة
فقد تضافرت األدلة على أف من يقع ُب الكفر عن جهل معجز ال ٯتكن لو دفعو  الجهل: -ُ

إذل أف تقـو عليو اٟتجة الشرعية اليت تدفع عنو ، ٟتوؽ الوعيد كالعذاب ُب الدنيا كاآلخرةفإنو ٯتنع عنو 
كما ،  اٞتهل ا١تعجز فيما قد خالف فيو؛ أم تدفع عنو العجز عن إدراؾ مراد الشارع فيما قد خالف فيو

عىثى رىسيوالن قاؿ تعاذل:  بًينى حىتَّى نػىبػٍ ميبىشّْرًينى  )ريسيبلن قولو تعاذل: كل، [ُٓاإلسراء:] ()كىمىا كينَّا ميعىذّْ
، [ُٓٔالنساء:] (احىًكيمن  اكىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى ًللنَّاًس عىلىى اللًَّو حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل كىكىافى اللَّوي عىزًيزن 

 عتم()فاتقوا اهلل ما استط كقولو تعاذل:، [ِٖٔالبقرة:]إال كسعها(  ا)ال ييكلف اهلل نفسن كلقولو تعاذل: 
أربعة يحتجوف )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمعن النيب ، كُب اٟتديث عن األسود بن سريع، [ُٔالتغابن:]

فأما األصم ، كرجل مات في فترة، كرجل ىـر، كرجل أحمق، ايـو القيامة: رجل أصم ال يسمع شيئن 
ـ كما أعقل كأما األحمق فيقوؿ: رب جاء اإلسبل، افيقوؿ رٌب لقد جاء اإلسبلـ كما أسمع شيئن 

كأما ، اكأما الهـر فيقوؿ: رب لقد جاء اإلسبلـ كما أعقل شيئن ، كالصبياف يحذفونني بالبعر، اشيئن 
صحيح اٞتامع ، أخرجو أٛتد كغَته]ترة فيقوؿ: رب ما أتاني لك رسوؿ( الذم مات في الف

الشارع فيما قد وىؤالء األصناؼ األربعة كلهم ٬تمعهم اٞتهل ا١تعجز عن إدراؾ مراد ف، [ُٖٖالصغَت:
كإف كاف لكل صنف منهم سببو ا١تختلف عن اآلخر الذم أكقعو باٞتهل ا١تعجز عن إدراؾ ، خالفوا فيو

 مراد الشارع.
كمن موانع التكفَت اليت ٘تنع من ٟتوؽ الوعيد با١تعُت التأكيل ا١تعترب كا١تستساغ  التأكيل: -ِ

مثاؿ ذلك ما حصل للصحايب ، عنو ٟتوؽ الوعيد ؛فمن كقع ُب ا١تخالفة الشرعية لتأكيل معترب منعاشرعن 
)لىٍيسى عىلىى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا عندما تأكؿ قولو تعاذل:  رضي اهلل عنوالبدرم قدامة بن مظعوف 

نيوا ثيمَّ اتػَّقىٍوا الصَّاًلحىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوا ًإذىا مىا اتػَّقىٍوا كىآمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت ثيمَّ اتػَّقىٍوا كىآمى 
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على اعتبار أنو من الذين ، فأحل لنفسو شرب ا٠تمر، [ّٗا١تائدة:] كىأىٍحسىنيوا كىاللَّوي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى( 
، كىذا كفر، فأحل بذلك شرب ا٠تمر، كبالتارل ال جناح عليو لو شرب ا٠تمر، آمنوا كعملوا الصاٟتات

، الكفر التأكيل كالفهم ا٠تاطئ لآلية مينع عنو ٟتوؽ الكفر بوكلكن ١تا كاف اٟتامل على كقوعو ُب ىذا 
كردة على  افإف أصر على االستحبلؿ بعد ذلك قتل كفرن  كأٚتع الصحابة على استتابتو كإلزامو اٟتجة أكالن 

فأرسل ، اشديدن  اككاف من شأنو أنو ندـ على ذنبو كخطأه ندمن ، كاستحل ما حـر اهلل، أنو قد غَت كبدؿ
أـ يأسك من رٛتة اهلل  استحبللك احملـر أكالن ، فقاؿ لو: ما أدرم أمُّ ذنبك أعظم رضي اهلل عنوإليو عمر 

صلى اهلل ٮتربىم بتوجو النيب  اك٨تو ذلك خطأ حاطب بن أيب بلتعة البدرم عندما راسل قريشن ، !؟اثانين 
كلكن ١تا ، على ا١تسلمُت كىذا الفعل ييعد من ا١تواالة اليت فيها مظاىرة ا١تشركُت، لفتح مكة عليو كسلم

ُب تأكيلو كأنو دل يفعلها  اككاف صادقن ، أف ذلك ال يضره ُب إٯتانو كإسبلمو اظانن  فعل حاطب ذلك متأكالن 
مل عليو حكم الكفر أك النفاؽ الذم ، عثرتو صلى اهلل عليو كسلمأقاؿ النيب ، اردة كال كفرن  كمنع أف ٭تي

قاؿ ابن ، بقتلو! -ألجل ذلك  - صلى اهلل عليو كسلملنيب كاستأذف ا، رضي اهلل عنوأطلقو عليو عمر 
  .[َّٓ/ٖفتح البارم: ]أف ال ضرر فيو(  ذلك متأكالن كعذر حاطب ما ذكره؛ فإنو صنع ): حجر

كىو كذلك مانع من موانع ، كذلك اإلكراه فإنو مانع من موانع لوحق الكفر با١تعُت  اإلكراه: -ّ
كُب ، [ِٖآؿ عمراف:] )إال من أكره كقلبو مطمأف باإليماف(عاذل: ٟتوؽ الوعيد كاٟترج كاإلٍب لقولو ت

، )إفَّ اهلل تعالى تجاكز لي عن أمتي الخطأأنو قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلماٟتديث فقد صح عن النيب 
 .[ُُّٕصحيح اٞتامع: ، أخرجو أٛتد كغَته] كما استكرىوا عليو(، كالنسياف
على غَت كجو القصد ، من يقع ُب الكفر خطأ كزلةكذلك   الخطأ المنافي للقصد كالعمد: -ْ

ك١تا كجدىا قائمة ، كالذم أيس من راحلتو،  أك العمد فإنو ٯتنع عن صاحبو الكفر كمطلق الوعيد أك اإلٍب
فهذا النوع من ، أخطأ من شدة الفرح(، )اللهم أنت عبدم كأنا ربكعند رأسو فقاؿ من شدة الفرح: 

كليس ) قاؿ تعاذل:، يصدر عنو على كجو القصد أك العمدكدل ، دل يردها٠تطأ ال يؤاخذ بو ا١ترء ألنو 
إذل ، [ٓاألحزاب:] (ارحيمن  اقلوبكم ككاف اهلل غفورن  عليكم جناح فيما أخطأتم بو كلكن ما تعمدت

كل ما نع من موانع التكفَت شطر األكؿ من القاعدة الذم يقوؿ: )ىنا نكوف قد أثبتنا بالدليل صحة ال
طر الثاين من القاعدة الذم يقوؿ: كبقي أف نثبت صحة الش، ع ٟتوؽ الوعيد با١تعُت(من موان مانع

كإليك بياف ذلك بشيء من ، من موانع التكفَت( اا١تعُت مانعن كليس كل مانع من موانع ٟتوؽ الوعيد ب)
 التفصيل:
كىأىًقًم ) لقولو تعاذل:، ك٘تنع من ٟتوؽ الوعيد با١تعُت، فاٟتسنات يذىنب السيئات الحسنات: -ُ

اًر كىزيلىفن  ( ًمنى اللٍَّيًل ًإفَّ اٍلحىسىنىاًت ييٍذًىٍبنى السَّيّْئىاًت ذىًلكى ًذٍكرىل ًللذَّاًكرًينى  االصَّبلةى طىرىفىًي النػَّهى
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فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أصبت  صلى اهلل عليو كسلمجاء رجل إلى النبي كعن أنس قاؿ: ، [ُُْىود:] 
فلما قضى  صلى اهلل عليو كسلمفصلى مع رسوؿ اهلل ، ةقاؿ كحضرت الصبل، فأقمو علي احدن 

؟ قاؿ: )ىل حضرت الصبلة معنا(، فأقم في َّ كتاب اهلل احدن الصبلة قاؿ يا رسوؿ اهلل إني أصبت 
أرأيت حين خرجت من بيتك )كُب ركاية: ، د غيفر لك(: )ؽصلى اهلل عليو كسلمقاؿ ، قاؿ: نعم

؟ قاؿ: )ٍب شهدت الصبلة معنا(، رسوؿ اهلللى يا أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء(؟ قاؿ: ب
غفر لك حدؾ أك )فإف اهلل قد : صلى اهلل عليو كسلمفقاؿ لو رسوؿ اهلل ، فقاؿ: نعم يا رسوؿ اهلل

ثم يقـو في ، ما من مسلمو يتوضأ فيسبغ الوضوء: )صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [مسلم ركاه] ذنبك(
كقاؿ ، [ْٕٓصحيح الًتغيب كالًتىيب:] كيـو كلدتو أمو(  ؿ إال انفتل كىوفيعلم ما يقو ، صبلتو

أخرجو ] ن بالذنوب كما ييذىب الماء الدرف(إف الصلوات الخمس ييذىب) :صلى اهلل عليو كسلم
كأف الحج ، لهاالهجرة تهدـ ما كاف قب) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [ُٖٔٔصحيح اٞتامع:، أٛتد

كاد   -ر بئ –)بينما كلب ييطيف بيركيَّةو : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [ركاه مسلم] يهدـ ما كاف قبلو(
فغيًفر ، فاستقت لو بو -فها خ –فنزعت فوقها ، بغايا بني إسرائيلإذا رأتو بغيه من ، يقتلو العطش

، كغَتىا كثَت من النصوص كاألحاديث اليت تفيد أف اٟتسنات تكفرف السيئات، [متفق عليو] لها(
ر بو لو كقع ُب الكفر كلكن ىل ٘تنع عنو ٟتوؽ كعيد الكف، ؽ كعيد السيئات بوعن ا١تعُت ٟتو  ك٘تنعن
 ؟ البواح

كيطالو كعيد ، نع عن صاحبها الكفر لو كقع فيواٞتواب: أف اٟتسنات مهما عظمت ال ٯتكن أف ٘ت
الكفر أما ، يئات اليت ىي دكف الكفر كالشرؾفاٟتسنات تكفر الس، كآثاره ُب الدنيا كاآلخرة كال بدالكفر 

، [ِٕا١تائدة:] ؾ باهلل فقد حـر اهلل عليو الجنة(إنو من ييشر ) لقولو تعاذل:، كالشرؾ ال طاقة ٢تا بو
كلو ) كلقولو تعاذل:، [ٓٔالزمر:] ليحبطن عملك كلتكونن من الخاسرين(لئن أشركت ) كلقولو تعاذل:

ا من عملو منا إلى ما عملو كقد) كلقولو تعاذل:، [ٖٖاألنعاـ:] شركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوف(أ
نقوؿ: ٔتا ُب ذلك حسنة ، ؟!قيل: ٔتا ُب ذلك حسنة التوحيد فإف، [ِّالفرقاف:] (افجعلناه ىباءن منثورن 

فحينئذو ال شك أف التوحيد ينفع صاحبو ، د التوحيد انتفاء الشرؾ كالكفرإال إذا اقتضى كجو ، التوحيد
فالتوحيد ىنا ال ينفع ، سيئة الشرؾ ُب قلب امرئو كاحدك أما أف ييفًتض اجتماع حسنة التوحيد ، كينجيو
كالقوؿ ، ىو ضرب من التناقض اكمن كجو آخر فإف افًتاض كجود٫تا معن ، ككجوده كعدمو سواء، صاحبو

( ال ٬تت: )صلى اهلل عليو كسلمقاؿ ، !ابالشيء كضده معن  السلسلة ]مع اإلٯتاف كالكفر ُب قلب امرئو
د كركد ٯتكن قولو ىنا: أف اٟتسنات العظيمة قد تتشفع لصاحبها عنكلكن الذم ، [ََُٓالصحيحة: 

كٖتملنا على ، ال ترقى إذل درجة الكفر البواحكحصوؿ العثرات كالكبوات اليت ، الكفر ا١تتشابو احملتمل
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فإف ٦تا تشفع لو كأقاؿ ، تب كفار قريشكما حصل ٟتاطب بن أيب بلتعة ١تا كا،  ٖتسُت الظن كالتأكيل لو 
إف اهلل تعالى اطلع على ): صلى اهلل عليو كسلمحيث فيو كبسببو قاؿ النيب ، نة بدر العظيمةعثرتو حس

  .[ركاه البخارم] ؿ: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(أىل بدر فقا
كما ُب اٟتديث ،  كٯتنع من ٟتوؽ الوعيد با١تعُت، كذلك الببلء فإنو يكفر السيئات  الببلء: -ِ

كال حزفو حتى الشوكة ، كال ىمٍّ ، كال غمٍّ ، ؤمنى من كصىبو كال نصىبو )ما يصيب الما١تتفق عليو: 
)إف العبد إذا سبقت لو من اهلل منزلة لم : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، ييشاكها إال كفَّرى من خطاياه(

حتى ييبلىغو ، ثمَّ صبَّره على ذلك، أك في كلده، أك في مالو، يبليغها بعملو ابتبله اهلل في جسده
)ما من شيء يصيب المؤمن : صلى اهلل عليو كسلمككذلك قولو ، زلة التي سبقت من اهلل تعالى(المن

)إف اهلل تعالى يقوؿ: إذا : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، إال كفَّرى اهللي عنو من سيئاتو(، في جسده يؤذيو
مضجعو ذلك كيـو فإنو يقـو من ، فحمدني كصبر على ما ابتليتو بو، امن عبادم مؤمنن  اابتليت عبدن 

كغَتىا كثَت من األحاديث الصحيحة اليت تفيد أف الببلء ٭تط عن صاحبو ، كلدتو أمو من الخطايا(
  كٯتنع عنو كعيدىا.، السيئات

كٯتنع عنو ٟتوؽ كعيده كما يًتتب عليو من آثار ُب الدنيا ، كلكن ىل ٭تط عن صاحبو سيئة الكفر
 كاآلخرة؟

أك ٯتنع عنو ، ظم ككرب ال ٯتكن أف ٭تط عن صاحبو سيئة الكفراٞتواب: ال؛ ألف الببلء مهما ع
، كٯتحق ٚتيع اٟتسنات، لؤلدلة اآلنفة الذكر الدالة على أف الشرؾ ٭تبط ٚتيع العمل، كعيده كآثاره

كلكن ٯتكن ، فالصرب على الببلء مانع من موانع ٟتوؽ الوعيد با١تعُت فيما ىو دكف الكفر أك الشرؾ الكرب
الذم ييعرؼ عنو جبلدة كصرب على الببلء ُب سبيل ، ناه من قبل: أف ا١ترء ا١تبتلى ُب اهللأف نقوؿ ما قل

لو عثر أك كقع ، كساحة األعذار، ينبغي أف ييتوسع ْتقو التأكيل كما،  فمثل ىذا تقاؿ عثراتو، نصرة اٟتق
 ُب كفر متشابو أك ٤تتمل من كجو أك أكجو كمن أكجو أخرل ال ٭تتمل ذلك.

كلكن ىل ٯتكن أف ، كمن موانع ٟتوؽ الوعيد با١تعُت شفاعة الشافعُت لو يـو القيامة الشفاعة: -ّ
  ؟لو كاف من أىل الكفر كالشرؾ، ٘تنع عنو كعيد الكفر كالشرؾ

أما من تدركو ا١تنية ، ألف شفاعة الشافعُت ال تدرؾ إال من كافتو ا١تنية على التوحيد، اٞتواب: ال
 كال تنفعو شفاعة الشافعُت. ، ليس لو شفيع، على الكفر كالشرؾ

)فما لنا كقاؿ تعاذل: ، [ْٖا١تدثر:] )فما تنفعهم شفاعة الشافعين(كما قاؿ تعاذل عن ا١تشركُت: 
صلى اهلل كُب اٟتديث فقد صح عن النيب ، [َُُ، ََُالشعراء:] كال صديق حميم(، من شافعين
صلى اهلل عليو كقاؿ ، (اباهلل شيئن )أعطيت الشفاعة كىي نائلة من ال ييشرؾ أنو قاؿ:  عليو كسلم
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ركاه ] من نفسو( ا)أسعد الناس بشفاعتي يـو القيامة من قاؿ: ال إلو إال اهلل مخلصن : كسلم 
 )فإني أخرت شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي يـو القيامة(: صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [البخارم

كغَتىم من عباد اهلل ، كالشهداء، ُت: ا١تبلئكةك٦تن يشفع يـو القيامة بإذف اهلل غَت األنبياء كا١ترسل
، خبلصة القوؿ: أف الشفاعة ٘تنع ٟتوؽ الوعيد با١تعُت ما داـ ىذا الوعيد دكف الكفر كالشرؾ، الصاٟتُت

 فإف كقع ُب الكفر كالشرؾ ال تنفعو شفاعة الشافعُت ُب شيء.
كما قاؿ تعاذل: ،  الوعيد با١تعُتك٘تنع من ٟتوؽ ، فإف التوبة ٕتب ما قبلها :التوبة كاالستغفار -ْ

ٍيئن  ا)ًإالَّ مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاًلحن  كقاؿ ، [َٔمرًن:] (افىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اٍلجىنَّةى كىال ييٍظلىميوفى شى
، [َُٔالبقرة:] (ابي الرًَّحيمي ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا كىأىٍصلىحيوا كىبػىيػَّنيوا فىأيكلىًئكى أىتيوبي عىلىٍيًهٍم كىأىنىا التػَّوَّ ) تعاذل:

بػىهيٍم كىىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى ) كقاؿ تعاذل: بػىهيٍم كىأىٍنتى ًفيًهٍم كىمىا كىافى اللَّوي ميعىذّْ  (كىمىا كىافى اللَّوي لًيػيعىذّْ
ك٘تنع عنو ٟتوؽ كعيده؛ ، قبلها ٔتا ُب ذلك الكفر كالشرؾفإف قيل: فإف التوبة ٕتب ما ، [ّّاألنفاؿ:]
، قوؿ: التوبة ٘تنع عنو ثبوت الكفر ككعيده با١تعُت بعد التوبةن، ؟ب من الكفر كمن ال ذنب لومن تاف

ٟتوقو با١تعُت كليس قبل  أم أف التوبة تزيل الكفر بعد، ٟتوؽ الكفر ككعيده قبل التوبة كال ٘تنع عنو
كاهلل تعاذل ، كفَتكليس كمانع من موانع ٟتوؽ الت، لذا أدرجناه كمانع من موانع ٟتوؽ الوعيد، ٟتوقو
 أعلم.

دعاء المؤمنين منها  إضافة لما تقدـ توجد موانع أخرل تمنع من لحوؽ الوعيد بالمعين: -ٓ
أك عمرة كنحو ، أك حج، من صدقة -بعد مماتو  -ما ييهدل إليو كمنها ، كاستغفارىم لو بعد مماتو

انعة من موانع ٟتوؽ كىذه كلها كردت فيها نصوص صر٭تة صحيحة كم، عذاب القبركمنها ، ذلك
كما ُب اٟتديث عن عبد اهلل بن ،  نع من موانع ٟتوؽ التكفَت ككعيدهلكنها ال تصح كما، الوعيد با١تعُت

فأراد ابنو عمرك ، فأعتق ابنو ىشاـ ٜتسُت رقبة، أف العاص بن كائل أكصى أف ييعتق عنو مائة رقبة، عمرك
صلى اهلل فأتى النيب  صلى اهلل عليو كسلمؿ اهلل فقاؿ: حىت أسأؿ رسو ، أف يعتق عنو ا٠تمسُت الباقية

، أك تصدقتم عنو، فأعتقتم عنو، ا)لو كاف مسلمن : صلى اهلل عليو كسلمفقاؿ رسوؿ اهلل ، عليو كسلم
شرؾ أما كونو قد مات على الكفر كال، [َِٕٓ]صحيح سنن أيب داكد: بلغو ذلك( ، أك حججتم عنو

تقدـ: كل ىذا التفصيل ا١تتقدـ لكي نثبت صحة القاعدة  خبلصة ما، !فإنو ال ينتفع بشيء من ذلك
كليس كلُّ ، كلُّ مانعو من موانع التكفًَت مانعه من موانًع ٟتيوؽ الوعيًد با١تعُتَّ : )اآلنفة الذكر اليت تقوؿ

 (.من موانًع التكفَتً  امانعو من موانًع ٟتوًؽ الوعيًد با١تعُتَّ مانعن 
ككل كفر تركو شرط لصحة ، حة اإليماف تركو كفر)كل شرط لص القاعدة الثانية عشرة:

  :اإليماف(
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إليك ، ىذه قاعدة صحيحة ميطردة دلت عليها نصوص الكتاب كالسنة كقواعد الشريعة الشرح: 
 بياف ذلك بشيء من التفصيل:

كالشرط ىو ما ال يصح الشيء ، الشطر األكؿ من القاعدة: )كل شرط لصحة اإلٯتاف تركو كفر(
كلكن ال يلـز من كجوده كجود الشيء؛ إذ لكل شيء شركطو كخصائصو ، وجد إال بوكال يي ، إال بو

، كأٯتا نقص كلو ُب شرط كاحدفإنو يلـز انتفاء ىذا الشيء كعدمو، ا٠تاصة بو يتواجد بوجودىامكتملة
تمعة  كأٯتا نقص كلو بشرط كاحد من شركطو لـز منو انتفاء اإلٯتاف، فاإلٯتاف لو شركط يوجد بوجودىا ٣تي

 .كبالتارل الوقوع ُب الكفر، كعدمو
ُب  –صلى اهلل عليو كسلم  –فاإلقرار بالتوحيد كالنطق بو شرط لصحة اإلٯتاف كالتوحيد لقولو  -ُ

 أيمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل أف محمد رسوؿ اهلل()اٟتديث ا١تتفق عليو: 
 ائرة اإلسبلـ مهما أتى بالشركط كالواجبات األخرل.كخرج من د، فمن تركو مع القدرة عليو فقد كفر

)فمن يكفر بالطاغوت ككذلك الكفر بالطاغوت فهو شرط لصحة اإلٯتاف لقولو تعاذل:  -ِ
فمت تركو  [ِٔٓالبقرة: ] كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى ال انفصاـ لها كاهلل سميع عليم(

 فقد كفر كخرج من دائرة اإلسبلـ.
كما ىو   –لصحة اإلٯتاف كالتوحيد  اشرطن  التحاكم إذل الشريعة كالرضى ْتكم اهلل تعاذل ككذلك -ّ

 من ا١تلة. اأكرب ٥ترجن  افيكوف ترؾ التحاكم إذل الشريعة كعدـ الرضى ّٔا كفرن  –منصوص عليو 
كىكذا كل اعتقاد أك قوؿ أك عمل يدخل كشرط لصحة اإلٯتاف بنص صريح فإف تركو كفر ٥ترج 

 من ا١تلة.
فأٯتا اعتقاد أك ، الشطر الثاين من القاعدة: )ككل كفر تركو شرط لصحة اإلٯتاف( أم كذلك الكفر

إذ أف اإلٯتاف ال ٯتكن أف ٬تتمع مع ، قوؿ أك عمل ىو كفر فإف تركو كاإلقبلع عنو شرط لصحة اإلٯتاف
 قلب امرمء( )ال يجتمع اإليماف كالكفر فيكما ُب اٟتديث الصحيح:   اُب قلب امرمءو أبدن  الكفر

 حيث البد من أف يزكؿ أحد٫تا كشرط لوجود اآلخر.
فمن كاف يعبد األصناـ كالطواغيت فإف إٯتانو ال يصح إال بعد اإلقبلع كترؾ عبادة األصناـ  -ُ

 كالطواغيت.
من كذب بأمر من أمور الدين ٦تا ىو معلـو من الدين بالضركرة فإف إٯتانو ال يصح كال ييقبل  -ِ

 رؾ التكذيب كالدخوؿ ُب التصديق.منو إال بعد ت
كالتحليل كالتحرًن فإنو ال يصح إٯتانو حت يًتؾ ذلك كيرد  من ادعى لنفسو خاصية التشريع -ّ

 خاصية التشريع هلل كحده.
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 :كليس كل جاىل كافر(، )كل كافر جاىلالقاعدة الثالثة عشرة:  
د من اآليات أف الكفار ال ىو لتقرير القرآف الكرًن ُب العدي كوف كل كافر جاىبلن الشرح: 

إذ لو كاتوا يعلموف كيفقهوف كيعقلونآلؿ ّٔم ذلك إذل اإلٯتاف باهلل عز ، كال يعقلوف، كال يفقهوف، يعلموف
كلكن ١تا تعطلت حواسهم كعقو٢تم عن القياـ ٔتهامها ، كتصديق الرسل ٔتا جاءكا بو من عند رّٔم، كجل

)صم بكم عمي فهم كما قاؿ تعاذل عنهم: ،  عدمها سواءكاف كجودىا ك ،  اليت خيلقت ألجلها اٟتقيقية
)إف شر الدكاب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلوف(  كقاؿ تعاذل:، [ُُٕالبقرة: ] ال يعقلوف(

كقاؿ تعاذل: ، [ََُيونس: ] )كيجعل الرجس على الذين ال يعقلوف(كقاؿ تعاذل: ، [ِِاألنفاؿ: ]
فهم ال  )كطبع اهلل على قلوبهمكقاؿ تعاذل: ، [ُّالبقرة: ] وف()أال إنهم ىم السفهاء كلكن ال يعلم

من الجن كاإلنس لهم قلوب ال  ا)كلقد ذرأنا لجهنم كثيرن كقاؿ تعاذل: ، [ّٗالتوبة: ] يعلموف(
يفقهوف بها كلهم أعين ال يبصركف بها كلهم آذاف ال يسمعوف بها أكلئك كاألنعاـ بل ىم أضل 

)كقالوا لو كنا نسمع أ؟ك نعقل ما كنا في كقاؿ تعاذل: ، [ُٕٗ: األعراؼ] أكلئك ىم الغافلوف(
فاعًتفوا أهنم ال يعقلوف إذ لو كانوا يعقلوف ٢تدهتم عقو٢تم إذل ، [َُا١تلك: ] أ؟صحاب السعير(

أك لو كنا ، )لو كنا نسمع الهدل أك نعقلوقاؿ ابن عباس: ، ك١تا كانوا من أصحاب السعَت، ا٢تداية
قاؿ القرطيب: كدؿ ىذا على أف الكافردل ، يفكر أك نعقل عقل من يميز كينظر(نسمع سماع من يعي ك 

عن  اكالكافر اٞتاىل يكوف جهلو باٟتق نإتن ، [ُِِ/َُاٞتامع ألحكاـ القرآف: ] اييعط من العقل شيئن 
، فكالتقليد لآلباء كاألجداد كاألحبار كالرىبا، كالكره للحق، كالعناد، منها: الكربأسباب كدكافع عدة 

على   اككفرن ، على إٍب ابل تزيده إٙتن ، كىذه أسباب ال تعذر صاحبها باٞتهل، كاالنشغاؿ بالدنيا كملذاهتا
 كتكوف عليو يـو القيامة خزم كندامة.، كفر

كما كاف  ، أما كوف )كليس كل جاىل كافر( فهو ألف اٞتهل منو ما يكوف عن عجز ال ٯتكن دفعو
، اؿ عثرتو إذل حُت قدرتو على دفع جهلو بطلب اٟتجة من مظاهنكتيقا، كذلك فإف صاحبو يعذر باٞتهل

 .[بتصرؼ ِّٕ – ٕٔأك بقيامها عليو كبلوغها إليو قواعد ُب التكفَت أليب بصَت: ص 
 -أخطاء شائعة في التكفير: :المسألة العاشرة

 أك كفر النوع ككفر العُت، كتكفَت ا١تعُت أك العاـ عدـ التفريق بُت الكفر ا١تطلق. 
 كفَت بناء على قاعدة )األصل ُب الناس الكفر( ألف الدار دار كفرالت. 
  )عدـ ٕتويز الصبلة خلف ا١تسلم مستور اٟتاؿ )كىو الذم ييظهر شعائر اإلسبلـ كخصائصو

 حىت تيعرؼ عقيدتو.
 التكفَت ّٓرد مدح الكفار أك الدعاء لبعضهم دكف تفصيل. 
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   امعينن  اتكفَت من دل يبايع إمامن. 
  ا١تسلمُت الناجية ُب ٕتمع أك ٚتاعة أك حزب أك طائفة معػينة من بُت عمـوحصر الفرقة. 
 التكفَت بالنصوص ٤تتملة الداللة ال القطعية ُب التكفَت. 
 فاعلها التكفَت باألقواؿ أك األعماؿ ٤تتملة الداللة دكف النظر ُب قصد قائلها أك. 
 مثل: التشبو بالكفار  عو أك عبلماتوكبُت ذرائ، عدـ التفريق بُت شعائر الكفر كأسبابو الظاىرة(

رفع أعبلـ الدكؿ الكافرة غَت صر٭تة الداللة ، كٛتل جوازات الدكؿ الكافرة، ُب لباسهم كزيهم غَت الديٍت
 .تكفي كحدىا للقطع بالتكفَت اليت ال ككضع صور الطواغيت ُب أماكن العمل(، على كفرىم
 بالكفر  إذل طرؽ اإلثبات الشرعية كاإللزاـ التكفَت بالشبهة كالظن دكف تثبت كعدـ االلتفات

 .كإف نكص عنو ا١تتهم
  دكف تفصيل (من دل يكفر الكافر فهو كافر)إطبلؽ قاعدة. 
 كإ٪تا يصرح بأقواؿ يلـز ، )كىو أف ال يصرٌح ا١تكلف بقوؿ مكفر التكفَت با١تآؿ أك ببلـز القوؿ

  فو كال خطر لو على باؿ(.بل رٔتا كاف ال يعر ، كىو ال يعتقد ذلك اللزـك، عنها الكفر
 تكفَت من مات على شيء من الذنوب دل يتب منها. 
 اإلٯتاف  ا٠تلط كعدـ التمييز ُب التكفَت بُت ما ىو من أصل اإلٯتاف أك نواقضو كبُت ما ىو من

 الواجب أك ا١تستحب.
 مي )كىو عدـ التمييز بُت اإلٯتاف اٟتقيقي )كىو الباطن الذم ال يعلمو إال اهلل( كاإلٯتاف اٟتك

 الظاىر الذم تكوف بو عصمة الدـ كا١تاؿ(.
 عدـ التفريق بُت التورل ا١تكٌفر كبُت معاملة الكافر با١تعركؼ. 
 ا١تشركعة. ا٠تلط بُت التورل ا١تكفر كبُت ا١تداىنة احملرمة أك ا١تداراة 
 ا٠تلط بُت التورل ا١تكفر كبُت التقية اٞتائزة. 
 تلـز الرضى بكفرىم كعدـ اعتبار حاؿالتكفَت بدعول أف السكوت عن اٟتكاـ يس 

 االستضعاؼ.
 إطبلؽ حكم التكفَت كلوازمو على أزكاج كأكالد عساكر الشرؾ كالقوانُت أك ٨توىم من 

 .ا١ترتدين كعدـ مراعاة حاؿ االستضعاؼ
  عدـ التفريق ُب آثار التكفَت )أم: األحكاـ ا١تًتتبة عليو( بُت الكافر ا١تمتنع كبُت ا١تقدكر

 .عليو
 كل من عمل ُب كظائف اٟتكومات الكافرة دكف تفصيلتكفَت . 
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  الكفرية عدـ التفريق بُت متابعة النظاـ اإلدارم كالتحاكم إليو كبُت التحاكم إذل التشريعات. 
  كبُت ٣ترد  ٔتعناه التشريعي التبديلي الطاغوٌب ا١تكفرعدـ التفريق بُت اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل

 لواقعة كمعصية.ا ترؾ بعض حكم اهلل أحيانا ُب
 .تكفَت عمـو ا١تشاركُت )عمـو ا١تسلمُت الذين ينتخبوف النوَّاب( ُب االنتخابات دكف تفصيل 
  ا١تسائل اليت ٖتتاج إذل تعريف كبياف أك اليت ال عدـ العذر باٞتهل ُب ا١تسائل ا٠تفية )كىي

 ك٨توىا.تعرؼ إال من طريق الرسل مثل مسائل األٝتاء كالصفات( 
  خالف اإلٚتاع دكف تفػصيلتكفَت كل من. 
 ما ٭تكم بو العلماء على كثَت من أىل )كىو  عدـ التفريق بُت كفر الردة كبُت كفر التأكيل

 يل كالتسوية بينهما. البدع كالقدرية كا١تعتزلة كاٞتهمية ك٨توىم من التكفَت(
 الفركع. عدـ التفريق بُت البدع ا١تكفرة كبُت غَتىا من ا١تعاصي أك بدع 
 من دل ييكىٌفر الطواغيت بدعول أنو دل يىكفر ّٔم تكفَت كل. 
 عدـ التفريق ُب أسباب التكفَت بُت الطعن ُب الدين كبُت الطعن ُب األشخاص. 
 الرسالة الثبلثينية أليب ٤تمد ا١تقدسي: ] تكفَت ا١تخالفُت ّٓرد انتمائهم إذل ٚتاعات اإلرجاء

، َِٓ، َِْ، ُِِ، َِّ، ُْٖ، ُٕٔ، ُّٔ، ُْٓ، ُْٖ، ُِْ، ُُُ، َٗ، ٖٔ ص
ِٓٓ ،ِٔٓ ،ِّٕ ،ِٕٗ ،ِٖٔ ،َِٗ ،ِٕٗ ،َّٖ ،ُّٖ ،ِِّ ،ّّٔ ،ّّْ ،ّْٕ ،
ّٕٓ ،ِّٕ ،ِّٖ ،ّٖٗ ،ّٖٗ ،ُْٓ ،ِْٖ]. 

 -التكفير عن اجتهاد: :المسألة الحادية عشرة
، )من قاؿ ألخيًو يا كافري فقد باء بها أحديىيما(ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

مو با٠تركج من اإلسبلـ كا١تركًؽ من الدين، كعيده شديده ١تن رمى أخاه بالكفركاٟتديث  كلكنَّ ، كاهتَّ
بل ا١تراد بو من رمى أخاه بالكفر عن ىولن أك ، اٟتديثى ال يشملي آّتهد ُب التكفَت كال ىو إليو بسبيلو 

كلذلك دل ينكر ، ا أدَّاهي إليًو اجتهاديهي أمَّا آّتهد اجتهادنا شرعيِّا فهو مأموره بالقوؿ ٔت، على جهة ا١تشا٘تةً 
النيب صلى اهلل عليو كسلم على عمر بن ا٠تطَّاًب رضوافي اهلًل عليًو تكفَتهي ١تن كفَّره باجتهادو كتكفَتًه 

ككذا أسيد بن ، كحاطبه بدرمّّ براءه من الكفر بتربئة اهلل كرسولو لو، ٟتاطًب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنو
ادؿ عن ا١تنافقُتى(حضَت حُت قاؿ ل بل أصوؿ الشريعة كقواعدىا ، سعد بن عبادة: )كلكنَّك منافقه ٕتي

كىو بالقوؿ ٔتا يصل ، كنصوصها متوافرةه على أفَّ آّتهد ُب موضع االجتهاد أيِّا كاف مأجوره غَت مأزكره 
 تأصيًلها كال ُب ال ُب، كال ييستثٌت من االجتهاد كأصولو كضوابطو مسائل التكفَت، إليو اجتهاده مأموره 
ا ، )من قاؿ ألخيو(فاٟتديث ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم: ، تنزيًلها على األعيافً  عٌلق النهي بكونو أخن

فهو داخله ُب الوعيد ، فمن علم أنَّو أخه لو ٍبَّ قاؿ لو يا كافر، كمعرفة كونو أخنا ٦تا ٬تتهد فيو آّتهدي ، لو
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ٍبَّ قاؿ لو يا ، كقامت الدالئل كالبيّْناتي عنده على أنَّو عىديكّّ هللً ، لو بأخو كمن رأل أفَّ فبلننا ليس ، كال شكَّ  
و، كيلتـز معاملتو ُب أحكامو معاملة الكافر، كىو عنده ُب اجتهاده كافر، كافر ، ال استنادنا إذل كىم تو٫تَّ

كانت ىذه حاليوي فليس ٥تاطبنا من  ، أك ىولن تعلَّقو بل استنادنا إذل النصوص اليت أيمر باتٌباع ما تدؿُّ عليوً 
كمسألةي إٟتاؽ الوعيد بآّتهدينى ، ُب الوعيًد فيو بل ٢تذا موضعه ك٢تذا موضعه  كال داخبلن ، باٟتديث أصبلن 

كقد أطاؿ شيخ اإلسبلـ ابن ، مسألةه مشهورةه  -كمنها مسألةي التكفَت  -ُب عموـً ا١تسائل اليت فيها كعيده 
كحاصل كبلمو ككبلـ غَته من احملققُت ُب الباب: أفَّ من اجتهدى ُب مسألةو ، تيمية رٛتو اهلل الكبلـ فيها

كال ، ٍبَّ أخطأ بعد ذلك فهو ا١تستحقُّ للثَّواًب ال العقاب، كأعطى االجتهاد حقَّو، ىي موضع اجتهاد
ا إليو أصبلن ، ٯتكن أف ينالو الوعيد ْتاؿو  من ٟتوؽ حىتَّ يينظر ىل ُب حالو مانعه  كليس الوعيد متوٌجهن

ا قبل أف يبلغو النَّاسخي إلباحتو كمن اجتهدى ُب مسألةو ، الوعيد أـ ال؟ كىو كمن ارتكب ما يعلمو مباحن
كقد ، فهذا يتوٌجوي إليو الوعيد، أك دل يعًط االٍجتهىادى حقَّو شرعنا كأخطأ ُب اجتهاًدهً ، ليست موضع اجتهادو 

كىذا كلُّو فيمن اجتهد فحكم ، دفع عنو ّٔا الوعيدي يكوف ُب حالو مانعه كتأكيلو أك شبهةو أك غَتىا ين
، الَّذم بلغ من الكفر منازؿ أئمَّة الكفر، أمَّا من كفَّر الكافر ا١تستبُتى كفريهي ، بكفر من دل يثبت كفريهي 

ا كافره ،  كىذا آمنه من العقوبًة كالوعيد، فليس ُب مسألًتنا أك كفَّر إخوانو ُب الكفر من ، كمن قاؿ إفَّ فهدن
٦تن ال يشكُّ ُب كفرىم إالَّ ، كبوشو كشاركفى ككرزام كبركيز مشٌرؼ، كحسٍت مبارؾ، ثل ياسر عرفاتم

فمن كفَّر ىؤالء كأمثا٢تىم كحلف على ذلك األٯتافى ا١تغلَّظة فهو آمنه من ، من طمس اهلل على بصَتتو
فمن ، ابر الكفرة كآّرمُتك٣تاكزهتم أك، الوعيد لظهور كفرىم كتبٌينو بل كعظمًة كفرًًىم كطغياهنم فيو

ىشيم الًتاجعات لعبد اهلل ] الكفَّار إف دل يكن ىؤالء كفارنا؟ كما الطواغيتي إف دل يكونوا طواغيت؟!
 .[ْٔ، ّٔالرشيد: ص 

 -حكم لبس الصليب: المسألة الثانية عشرة:
أك  اكمن يتقلده كيعلقو على صدره يكفر سواء كاف حاكمن ، تعليق الصليب كارتداؤه كفر أكرب

 كذلك لسببُت: ا٤تكومن 
 كىو ًشعار داؿ على الكفر كالشرؾ.، أف الصليب كثن معبود من دكف اهلل 
  كما   –عليو السبلـ  –أنو يتضمن التكذيب ١تا ثبت ُب القرآف الكرٯتبطبلف كعدـ صلب عيسى

ى صدره فمن يعلق الصليب عل، [ُٕٓالنساء: ] )كما قتلوه كما صلبوه كلكن شيًبوى لهم(قاؿ تعاذل: 
كال يشًتط لتكفَت الفاعل بعينو قياـ اٟتجة إال إذا ظهر أف الفاعل ، يكذب ىذا النص القرآين احملكم

كييتوقع فيها اٞتهل ْترمة مثل ىذه ، حديث عهد بكفر أك أنو يعيش ُب منطقة كظركؼ يسود فيها اٞتهل
فقاؿ  –اف حديث عهد بكفر كك –مع عىًدم بن حاًب  –صلى اهلل عليو كسلم  –األمور كما فعل النيب 
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دد إٯتانو كإسبلمو ٟتداثة عهده بالكفر. )اخلع عنك ىذا الوثن(لو:   أبو  فتاكل] كدل يأمره بأف ٬تي
 .[بصَت

* * * 
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 الخامس الفصل 

قامة الحجة (الجيل)مانع   وا 
 كفيو مسائل:

 -معنى الجهل: المسألة األكلى:
)عدـ كاٞتهل ُب موضوعنا ىنا ىو ، بو( اىو )عدـ العلم عما من شأنو أف يكوف عالمن اٞتهل: 

 كىو نوعاف:، العلم باألحكاـ الشرعية أك بأسبابها(
 .كمن اليعلم بالنيب صلى اهلل عليو كسلم أصبلن   ()كىو عدـ العلم بالشيء أصبلن )أ( جهل بسيط: 

كمن يقوؿ إف النيب صلى اهلل عليو   )كىو العلم بالشيء على خبلؼ حقيقتو()ب( جهل مركب: 
 لم كاذب.كس

 ، كاٞتهل كما يتعلق بالعلم فإنو يتعلق بالعمل
كيعرب بو عن عدـ العمل ٔتوجب ، )لفظ اٞتهل: ييعرٌب بو عن عدـ العلم رٛتو اهلل: قػاؿ ابن تيمية

 . [ّٓٗ/ٕ: ٣تموع الفتاكل] العلم(
 -الفرؽ بين الجهل كاأليمية: المسألة الثانية:

 أما اٞتهل فقد سبق معناه.
قاؿ ، فاألٌمي ىو الذم اليقرأ كاليكتب نسبة إلى حالو يـو خرج من بطن أموػة: كأمػػا األمي

األعراؼ: ] )الذين يتبعوف الرسوؿ النبي األمي( -ُب كصف نبينا صلى اهلل عليو كسلم  -تعاذل 
 )كماكنت تتلوا من قبلو من كتاب كالتخطو بيمينك(كجاء تعريف أٌميتو ُب قولو تعاذل: ، [ُٕٓ

 فاألمي ىو الذم اليقرأ كال يكتب.، [ْٖالعنكبوت ]
هم فقػد كاف كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم أميُت ككانت الكتابة في، تبلـز بُت اٞتهل كاأليمية كال

فإف اٞتهل ، كلكن ١تا كانت القراءة كالكتابة ٫تا من أىم كسائل التعلم، كىم أعلم األمة مع ذلك، نادرة
 ُب األميُت أكثر منو ُب غَتىم.

، أىٌٌب لو كل ىذا العلػػم مع ذلكإذ تى ، ىي من معجزاتو صلى اهلل عليو كسلمالنيب  ننبو على أف أيميةك 
 .أما ُب غَته صلى اهلل عليو كسلم فاألمية صفة نقص

 -الجهل من العوارض الميكتسبة: المسألة الثالثة:
ف أمهاتكم ال )كاهلل أخرجكم من بطو كما قاؿ تعاذل: ،  اعلم أف األصل ُب اإلنساف اٞتهل

فاألصل فيمن ، [ٖٕالنحل: ] كجعل لكم السمع كاألبصار كاألفئدة لعلكم تشكركف(، تعلموف شيئا
كىذا ىو اٞتهل كمع أنو أمر أصلي فقد جيعل من العوارض ، اخرج من بطن أمو أنػو اليعلػم شيػئن 
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كقد ، العُت من العلمألف الواجب على العبد إزالة ىذه اٞتهل بتعلم ما٬تب عليو من فرض ، ا١تكتسبة 
فإذا استعمل ىذه الوسائل ُب التعلم كاف قد ، )السمع كاألبصار كاألفئدة(جعل اهلل لو كسائل التعلم 

 اكمن ىنا ٝتيٌي عارضن ، كإذا أ٫تل التعلم فكأنو اختار اٞتهل، )لعلكم تشكركف(أدل بعض شكرىا 
 طلب العلم الشريف لعبد القادر عبد اٞتامع ُب]ختيار العبد دخل ُب اكتسابو كىو الذم إل، امكتسبن 

 .[بتصرؼ َِْ – ُْٖالعزيز: ص 
 -مذاىب الناس في العذر بالجهل: المسألة الرابعة:
قد ذىبوا مذىبُت: مذىب ٬تنح إذل اإلفراط  -كعادهتم ُب كثَت من ا١تسائل   -إف غالب الناس 

اٞتاىل ا١تعذكر النتفاء كجود  كينفوف إمكانية كجود، فيجحدكف مبدأ العذر باٞتهل، كالغلو كاٞتحود
كا٠تركج من دائرة اإلسبلـ على أناس ، ٦تا ٛتلهم ذلك على إصدار أحكاـ التكفَت، العذر باٞتهل أصبلن 

فقد كقفوا ٖتت مظلة كراية  -سواء علموا أـ دل يعلموا  -كىؤالء ، يشملهم العذر باٞتهل! -مسلمُت  -
كقف موقف النقيض  -كمذىب آخر ، كسوء الظن!، س بالكبائرا٠توارج الغبلة األكائل؛ الذين كٌفركا النا

كعذركا باٞتهل على ، افوسعوا ضيقن ، كإعذار ماال ينبغي إعذاره، كالتمييع كاٞتفاء، جنح إذل التفريط -
كالسبب الذم ٛتلو على ، كمن دكف أف ينظركا إذل حاؿ اٞتاىل، للتكفَت اكجعلوا اٞتهل مانعن ، اإلطبلؽ

كأدخلوا من ال يصح ، فعذركا من ال ٬توز عذره، كالبيئة اليت يعيش فيها، اليت جهل فيهاكا١تسألة ، اٞتهل
فقد كقفوا ٖتت مظلة كراية أىل التجهم  -سواء علموا أـ دل يعلموا  -كىؤالء ، إدخالو ُب دائرة اإلسبلـ!

ذىب اٟتق ىو مذىب كا١ت، كفيهم شبو ا١ترجئة األكائل الذين نفوا أف يكوف العمل من اإلٯتاف!، كاإلرجاء
أىل السنة كاٞتماعة الذين يعذركف باٞتهل دكف إفراط أك تفريط كفق أدلة الكتاب كالسنة على فهم 

 سلف األمة.
  -صفة الكافر الجاىل الذم ييعذر بالجهل: المسألة الخامسة:

ريفع عنو ، إف انتقصت كاحدة منهن، يتصف الكافر اٞتاىل الذم ييعذر باٞتهل بثبلث صفات
 كىي:، ذر باٞتهلالع

كمن كاف كذلك فهو معذكر باٞتهل ، أف يكوف جهلو من جهة عدـ بلوغ نذارة الرسل إليو (1
عىثى رىسيوالن لقولو تعاذل: ، إذل أف تقـو عليو حجة الرسل كتصلو نذارهتم بًينى حىتَّى نػىبػٍ ( )كىمىا كينَّا ميعىذّْ

إخبار ، (ما كنا معذبين حتى نبعث رسوالن )ك قاؿ ابن كثَت ُب التفسَت: )قولو تعاذل: ، [ُٓاإلسراء: ]
إذل غَت ذلك من ، إال بعد قياـ اٟتجة عليو بإرساؿ الرسوؿ إليو اعن عدلو تعاذل كأنو ال ييعذب أحدن 

)كىًسيقى ك قولو تعاذل: ، النار إال بعد إرساؿ الرسوؿ إليو( ااآليات الدالة على أف اهلل تعاذل ال يدخل أحدن 
ا أىلىٍم يىٍأًتكيٍم ريسيله  اى جىهىنَّمى زيمىرن الًَّذينى كىفىريكا ًإلى  حىتَّى ًإذىا جىاءيكىىا فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى لىهيٍم خىزىنػىتػيهى
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ا قىاليوا بػىلىى كىلىًكٍن حىقٍَّت كىلً   ليوفى عىلىٍيكيٍم آيىاًت رىبّْكيٍم كىيػيٍنًذريكنىكيٍم ًلقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذى اًمٍنكيٍم يػىتػٍ ًب مىةي اٍلعىذى
اًفرًينى( يػّْنىاًت قىاليوا بػىلىى قىاليوا كقولو تعاذل: ، [ُٕالزمر: ] عىلىى اٍلكى )قىاليوا أىكىلىٍم تىكي تىٍأتًيكيٍم ريسيليكيٍم بًاٍلبػى

) اًفرًينى ًإالَّ ًفي ضىبلؿو يػَّزي ًمنى اٍلغىٍيًظ كيلَّمى كقولو تعاذل: ، [َٓغافر: ] فىاٍدعيوا كىمىا ديعىاءي اٍلكى ا )تىكىادي تىمى
ا أىلىٍم يىٍأًتكيٍم نىًذيره  بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ، أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأىلىهيٍم خىزىنػىتػيهى قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىنىا نىًذيره فىكىذَّ

ًبيرو( الكفار  فدلت اآلية أف كل من يدخل النار من، [ٗ، ٖا١تلك: ] ًمٍن شىٍيءو ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ ًفي ضىبلؿو كى
)ذىًلكى أىٍف لىٍم يىكيٍن رىبُّكى ميٍهًلكى كقولو تعاذل: ، فقد أقيمت عليو حجة الرسل كبلغتو نذارة الرسل من قبل

أم بشرؾ من ، )بظلم()قاؿ ابن جرير ُب التفسَت: ، [ُُّاألنعاـ: ] اٍلقيرىل ًبظيٍلمو كىأىٍىليهىا غىاًفليوفى(
 يقوؿ: دل يعاجلهم بالعقوبة حىت يبعث إليهم رسبلن ، (لوفكأىلها غاف)ككفر من كفر من أىلها ، أشرؾ

، كدل يكن بالذم يأخذىم غفلة، كتنذرىم عذاب اهلل يـو معادىم إليو، تنبههم على حجج اهلل عليهم
 .[ّٕ/ٖجامع البياف: ] فيقولوا: ما جاءنا من بشَت كال نذير(

لزمو بأف ال يقصر ُب بذؿ كىذا ي، أف يكوف جهلو بنذارة الرسل عن عجزو ال يمكن لو دفعو (2
أما إف كاف جهلو بنذارة الرسل عن عجز ال ٯتكن دفعو ، جهد يستطيعو ١تعرفة دعوة الرسل كما جاءكا بو

أما إف كاف جهلو ، فهو معذكر باٞتهل إذل أف تقـو عليو اٟتجة اليت ترفع عنو العجز فيما قد جهل فيو
بالدنيا  الكنو شحن ، ب ىو يستطيع دفعو كتفاديوكعن سب، بدعوة الرسل كنذارهتم ناتج عن تقصَت منو

كىو مثلو مثل من بلغتو ، فمثل ىذا ال يعذر ّتهلو لنذارة الرسل، كملذاهتا ال يكلف نفسو ىذا اٞتهد
البقرة: ] )ال تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا(قاؿ تعاذل: ، كآثر الركوف إذل الدنيا عليها، النذارة فجحدىا

هىا مىا اٍكتىسىبىٍت( ا)ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسن : كقاؿ تعاذل، [ِّّ ا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍ ا لىهى البقرة: ] ًإالَّ كيٍسعىهى
)فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا كقاؿ تعاذل: ، [ِْاألعراؼ: ] ًإالَّ كيٍسعىهىا( ا)ال نيكىلّْفي نػىٍفسن كقاؿ تعاذل: ، [ِٖٔ

ًإالَّ مىا آتىاىىا سىيىٍجعىلي  ا)ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسن كقاؿ تعاذل: ، [ُٔالتغابن: ] اٍستىطىٍعتيٍم كىاٍسمىعيوا كىأىًطيعيوا(
ٍن  -فمن شركط التكليف ، [ٕالطبلؽ: ] (االلَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرن  ؛ االستطاعة -كاف ىذا التكليف   اأمَّ

كاتفاؽ ٚتيع أىل ، وصفإف انتفت االستطاعة كٖتقق العجز ريفع التكليف بداللة النص، كانتفاء العجز
: )من بلغو أف ٤تمدن ، العلم ، صلى اهلل عليو كسلم دعا إذل أشياء ذكر أف ربو تعاذل أمره ّٔا اقاؿ ابن حـز

فإذا أخربه ٥ترب بأنو عليو السبلـ أخرب بأنو رسوؿ لزمو ، فواجب عليو حيث ما كاف البحث عما دعا إليو
ذاب كال عذر بشيء من أشغاؿ الدنيا ١تن بلغو ذلك ُب فإف دل يفعل فقد حقت عليو كلمة الع، اإلقرار

 .[ُِّ، ُُّاألصوؿ كالفركع: ص ]اشتغالو عن البحث( 
 اأف ال يتكلف ما ليس لو بو علم كال سلطاف أك برىاف؛ كأف ينكر أف يكوف للوجود خالقن  (3

ير ذلك من أك يقوؿ إف المبلئكة بنات اهلل كغ، أك ينكر البعث، أك يبتدع آلهة تعبد من دكف اهلل
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من  -صاحب الفًتة  -إذ أف اٞتاىل ، األمور التي ال تليق بالجاىل المتوقف الباحث عن الحق 
،  ككل ما ٯتكن أف يقـو بو أف ال يأٌب بالتوحيد على الوجو ا١تطلوب، شأنو االجتهاد كالبحث عن اٟتق

األكثاف كا١تيتة كالدـ  ككاف قد فارؽ دين قومو فاعتزؿ، كما جاء ُب السَتة عن زيد بن عمرك بن نفيل
ككاف يقوؿ: ، كقد بادل قومو بعيب ما ىم عليو، كهنى عن قتل ا١تؤكدة، كالذبائح اليت تذبح على األكثاف

ٍب ، عمرك بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراىيم غَتمكالذم نفسي زيد بن ، )يا معشر قريش
ٍب يسجد على راحتو( ، كلكٍت ال أعلمو، يقوؿ: اللهم لو أين أعلم أم الوجوه أحب إليك عبدتك بو

ككذلك ما حصل لسلماف الفارسي ، [باب أىل الفًتة، للشيخ عبد اهلل بن عبد الوىاب، ٥تتصر السَتة]
كيف كاف قبل إسبلمو يرفض آّوسية كعبادة ،  رضي اهلل عنو كقصتو مشهورة ُب كتب السنن كالسَت

فيسأؿ عن أعلم أىل األرض ليشد إليو الرحاؿ حىت  ،ككاف يسعى جهد كسعو ١تعرفة الدين اٟتق، النار
إذل أف كصل بو الًتحاؿ إذل االىتداء إذل رسولنا كنبينا ٤تمد صلى اهلل عليو ، يتعلم منو كيصيب منو اٟتق
أما أف يبتدع آ٢تة مع ، أف يفعلو -صاحب الفًتة  -ىذا الذم يليق باٞتاىل ، كسلم كدخل دين اإلسبلـ

فمثل ىذا على الراجح أنو سيسأؿ ، كال تناسب مقامو كجاىل، فيها علم كال برىافليس لو  ااهلل كأمورن 
عىليوا اٍلمىبلًئكىةى الًَّذينى ىيٍم ًعبىادي قاؿ تعاذل: ، كاهلل تعاذل أعلم، عن تكلفو كابتداعو كسييحاسب عليو )كىجى

)كىقىاليوا مىا كقاؿ تعاذل: ، [ُٗالزخرؼ: ]ٍسأىلوفى( أىشىًهديكا خىٍلقىهيٍم سىتيٍكتىبي شىهىادىتػيهيٍم كىيي  االرٍَّحمىًن ًإنىاثن 
نٍػيىا نىميوتي كىنىٍحيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري كىمىا لىهيٍم ًبذىًلكى ًمٍن ًعٍلمو ًإفٍ   ىيٍم ًإالَّ يىظينُّوفى( ًىيى ًإالَّ حىيىاتػينىا الدُّ

ينً  بًينى )كىٍيله يػىٍومىًئذو ًلٍلميكىذّْ كقاؿ تعاذل: ، [ِْاٞتاثية: ] بيوفى بًيػىٍوـً الدّْ كمىا ييكىذّْبي ًبًو ًإالَّ كيلُّ ، الًَّذينى ييكىذّْ
) آخىرى ال بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّمىا ًحسىابيوي  ا)كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّو ًإلىهن كقاؿ تعاذل: ، [ُِا١تطففُت: ] ميٍعتىدو أىثًيمو

)كما كنا معذبين حتى نبعث كُب قولو تعاذل: ، [ُُٕا١تؤمنوف: ] ًفريكفى(ًعٍندى رىبًّْو ًإنَّوي ال يػيٍفًلحي اٍلكىا
قاؿ ابن الوزير اليماين: )ُب ىذه اآلية كما ُب معناىا ُب السمع حجة على أف ما دل يبينو اهلل ، (رسوالن 

ف دل يعذب ا١تخطىء فيو إف شاء اهلل تعاذل. لكن ٮتشى على من خاض فيما دل يبينو اهلل أ اتعاذل ٝتعن 
 .[َُٔإيثار اٟتق على ا٠تلق: ص ] يعذب على االبتداع(

 -أىل الفترة: المسألة السادسة:
o  أقساـ أىل الفًتة:أكالن : 

 أىل الفًتة قسماف:
، كطوؿ الفًتة بينهم كبُت من أرسل إذل من قبلهم، قسم؛ تأٌب فًتهتم من جهة انقطاع الرسل -ُ

كىم ٤تجوجوف ، ال يعذركف باٞتهل -الرسل عنهم رغم انقطاع  -كىؤالء ، كلكن بلغتهم نذارة الرسل
 بنذارة الرسل الذين أرسلوا إذل من قبلهم. 
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كمن جهة انقطاع النذارة ، كقسم آخر؛ تأٌب فًتهتم من جهة عدـ بلوغ نذارة الرسل إليهم -ِ 
ة ُب فالعرب ، نهم كبُت إرساؿ الرسل فًتة طويلةكإف دل يكن بي، كىؤالء ىم الذين يعذركف باٞتهل، عنهم

أك بينهم كبُت ، اعتبار أىل الفًتة ا١تعذكرين عدـ بلوغ نذارة الرسل كليس طوؿ الفًتة بُت الرسوؿ كالرسوؿ
 .إرساؿ الرسوؿ

o  أىل الفًتة قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم:اثانين : 
اذل: بدليل قولو تع، يعترب من أىل الفًتة، الشك أف من كاف قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم

، [ّالسجدة: ] مىا أىتىاىيٍم ًمٍن نىًذيرو ًمٍن قػىٍبًلكى لىعىلَّهيٍم يػىٍهتىديكفى( ا)بىٍل ىيوى اٍلحىقُّ ًمٍن رىبّْكى لًتػيٍنًذرى قػىٍومن 
تفسَت الطربم: ]قالو ابن عباس كمقاتل  -كا١تراد بالقـو أىل الفًتة بُت عيسى ك٤تمد عليهما السبلـ 

أـ أهنم كانوا من أىل ، الفًتة ا١تعذكرين لعدـ بلوغ نذارة الرسل إليهم لكن ىل كانوا من أىل، [ٖٓ/ُْ
 الفًتة من جهة انقطاع الرسل عنهم مع بلوغ النذارة إليهم؟

أف فًتهتم كنت من جهة انقطاع ، نقوؿ: الراجح الذم دلت عليو النصوص من الكتاب كالسنة
)كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم اذل: قاؿ تع، كليس من جهة انقطاع كانعداـ نذارة الرسل، الرسل

ًتًو ًإٍخوىانن  اءن فىأىلَّفى بػىٍينى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى هىا   اأىٍعدى كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍ
)ككنتم على شفا حفرة ُب قولو: ، [َُّآؿ عمراف: ] كيٍم تػىٍهتىديكفى(كىذىًلكى يػيبػىيّْني اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّ 

، قاؿ ابن عباس: )أم ككنتم على طرؼ حفرة من جهنم إذ دل يكن بينكم كبينها إال ا١توت، من النار(
كقد صح عن ، [َِ/ْركح ا١تعاين لؤللوسي: ]أم ٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم( ، }فأنقذكم منها{
فضلهم بأنهم عبدكا اهلل عشر ، بسبع خصاؿ ا)فضَّل اهلل قريشن يو كسلم أنو قاؿ: النيب صلى اهلل عل

صحيح اٞتامع ] كفضلهم بأنهم نصرىم يـو الفيل كىم مشركوف...(، ال يعبد اهلل إال قريش، سنين
كانت قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم على الشرؾ ا١تستوجب   ادؿ أف قريشن ، [َِْٖالصغَت: 

دل يكن على كجو  -كىي الفًتة ا١تكية  -دؿ أف الفًتة اليت ظهر فيها اإلسبلـ ُب مكة  كما،  للنار
٦تن آمن منهم كاتبع النيب األمي صلى اهلل عليو ، غَت قريش، األرض من يعبد اهلل على الوجو الصحيح

 كسلم.
كإنهم أتتهم ، )إني خلقت عبادم حنفاء كلهمكُب اٟتديث القدسي كما ُب صحيح مسلم: 

كأمرتهم أف يشركوا بي ما لم أنزؿ ، كحرمت عليهم ما أحللت لهم، شياطين فاجتالتهم عن دينهمال
، كإف اهلل نظر إلى أىل األرض فمقتهم عربهم كعجمهم إال بقايا من أىل الكتاب...(، ابو سلطانن 

وا مع كحافظوا على دينهم اٟتق كدل ينحرف، كالبقايا من أىل الكتاب ىم الذين كانوا على التوحيد
دليل أهنم كانوا مشركُت الشرؾ الذم ، كقولو: )فمقتهم عرّٔم كعجمهم(، ا١تنحرفُت عن جادة التوحيد
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عن عائشة رضي اهلل ، اكُب الصحيح أيضن ، كليسوا من أىل الفًتة ا١تعذكرين، يستوجب ا١تقت كالعذاب 
، يطعم المسكينابن جدعاف كاف في الجاىلية يصل الرحم ك ، )يا رسوؿ اهللقالت: قلت: ، عنها

فكوف ذلك ، : رب اغفر لي خطيئتي يـو الدين(اإنو لم يقل يومن ، قاؿ: )ال ينفعو، فهل ذلك نافعو؟(
 دؿ على أمرين: ، )رب اغفر لي خطيئتي يـو الدين(ألنو دل يقل ُب حياتو قط: ، ال ينفع ابن جدعاف

لفًتة من جهة انقطاع الرسل كإف كانوا من أىل ا، أنو كقومو ليسوا من أىل الفًتة ا١تعذكرين -ُ
 عنهم.

 -عليو السبلـ كٓتاصة إبراىيم  -: أف حجة كنذارة الرسل قبل نبينا صلى اهلل عليو كسلم اثانين  -ِ
قد بلغتو؛ ألف ىذه الكلمات اليت ألزمو ّٔا النيب صلى اهلل عليو كسلم كعلل عذابو بسبب أنو دل يقلها ال 

ك١تا افًتض فيو أنو كاف ينبغي أف يقوؿ تلك ، يق الرسلعاف أف يعرفها إال عن طر ٯتكن البن جد
كاعلم أف قولنا أف من  ، حق عليو العذاب بسبب ذلكف، لكنو أىب كأعرض كاستكرب، الكلمات كأمثا٢تا

كأهنم ، كاف قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم من الكفار ال يعتربكف من أىل الفًتة ا١تعذكرين
ال يستلـز انتفاء كجود من يعترب من أىل الفًتة ا١تعذكرين من جهة ، الرسل٤تجوجوف بنذارة من تقدـ من 

فنحن نسلم على العمـو ال ، قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم، عدـ كصوؿ نذارة الرسل إليهم
فهو معذكر ، لكنو دل يتمكن من ذلك، أف كل من بذؿ جهده ا١تستطاع ١تعرفة دعوة الرسل، التعيُت
على أهنم من  -من دكف نص  -لكن تعيُت أشخاص بأعياهنم ،  من أىل الفًتة ا١تعذكرينكيعترب، باٞتهل

فاهلل كحده أعلم ٔتن قامت عليو حجة الرسل ٦تن ، ال ينبغي ألحد أف ٮتوض فيو، أىل الفًتة ا١تعذكرين
بعثة النيب كالسنة قد دلت على كجود أفراد من أىل الفًتة ا١تعذكرين قبل ، دل تقم عليو من أىل الفًتات

ككانوا حريصُت على ، كقد ٕتنبوا عبادة األكثاف، كانوا يؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر،  صلى اهلل عليو كسلم
كما ُب اٟتديث الذم تركيو عائشة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ،  منهم كرقة بن نوفل، معرفة اٟتق

صحيح اٞتامع الصغَت: ] ين(فإني قد رأيت لو جنة كجنت، )ال تسبوا كرقة بن نوفلقاؿ: ، كسلم
كىو الذم ، بالبعث اككاف مقرن ، كاف حكيم العرب،  كمنهم قس بن ساعدة من إياد بن معد، [َِّٕ

كقد كفد من إياد إذل النيب صلى اهلل ، ككل ما ىو آتو آت(، كمن مات فات، يقوؿ: )من عاش مات
السَتة للشيخ عبد اهلل بن ٤تمد عبد ٥تتصر ] )رحمو اهلل(فقاؿ: ، فقالوا: ىلك، عليو كسلم فسأ٢تم عنو

 .[باب أىل الفًتة، الوىاب
o  أىل الفًتة بعد بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم:اثالثن : 

قد يرد السؤاؿ: ىل يوجد بعد بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم من لو حكم أىل الفًتات من حيث 
 العذر كغَت ذلك؟ 
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ىي عدـ ٘تكنهم من معرفة دعوة ، يعذر أىل الفًتة باٞتهلأف العلة اليت ألجلها  انقوؿ: ذكرنا سابقن  
رغم بذؿ  -ْتيث ال يستطيع ، كعليو فإف أم إنساف توفرت فيو ىذه العلة، الرسل كعدـ بلوغها إليهم

كلو حكم أىل الفًتة ، فهو معذكر باٞتهل، كدل تبلغو نذارهتم، معرفة دعوة الرسل -اٞتهد ا١تستطاع 
كال عربة لزمن دكف ، سواء كاف قبل بعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم أك بعد بعثتو، لا١تعذكرين بالفًتة كاٞته

من  -كبل٫تا ال يستطيعاف ،  زمن ُب حاؿ كجدت ىذه العلة. ٍب إذا كاف أىل الفًتة قبل النبوة كبعدىا
 يعذر فكيف يعذر من كاف قبل النبوة كالبعثة كال، دفع ما ىم فيو من جهل كعجز -غَت اٟتجة الرسالية 

مع ما كنا قد بيناه بأف اهلل تعاذل ، كىي اٞتهل كالعجز؟!، كالعلة بينهما مشًتكة ككاحدة، من كاف بعدىا
من حيث  -كمن يفرؽ ، ُب أم زماف كأم مكاف، كأف العجز يرفع التكليف، إال كسعها اال يكلف نفسن 
!، لبعثةبُت أىل الفًتة قبل النبوة كأىل الفًتة بعد النبوة كا -كجوب العذر   .مطالب بالدليل كأىنَّ

 -حاالت ال ينفع معها العذر بالجهل: المسألة السابعة:
من ، لو كاف جهل ا١ترء بسببها أك بسبب كاحدة منها، ىناؾ حاالت ال ينفع معها العذر باٞتهل

 ىذه اٟتاالت:
كعن النظر في آيات اهلل عز كجل التي تدؿ على ، اإلعراض عن طلب العلم الشرعي -ُ

فمن كاف جهلو ، كال ىو يسمح للعلم أف يأتيو، : فبل ىو يأٌب العلمدانيتو كصدؽ ما جاء بو الرسلكح
كىو ٤تاسب ، كال ٯتنع من عذابو، كال يتشفع لو، فجهلو ال ينفعو، بنذارة الرسل بسبب إعراضو ىذا

ٍن أىٍظلىمي ًممَّنٍ كما قاؿ تعاذل: ،  كمسؤكؿ عن تقصَته كتفريطو فيما ٬تب عليو كىذَّبى بًآياًت اللًَّو   )فىمى
انيوا يىٍصًدفيوفى( اًب ًبمىا كى ا سىنىٍجًزم الًَّذينى يىٍصًدفيوفى عىٍن آيىاتًنىا سيوءى اٍلعىذى هى األنعاـ: ] كىصىدىؼى عىنػٍ

قاؿ ، -كابن جرير ، كقتادة، ك٣تاىد، قالو ابن عباس -أم أعرض عنها ، )صدؼ عنها(كقولو: ، [ُٕٓ
ثيب اهلل الذم يعرضوف عن آياتو كحججو كال يتدبركهنا كال يتعرفوف حقيقتها ابن جرير ُب التفسَت: )سي

كصدؽ ماجاء بو من عند رّٔم سوء العذاب( ، فيؤمنوا ٔتا دلتهم عليو من توحيد اهلل كحقيقة نبوة نبيو
ا كىنىًسيى مىا قىدَّمىٍت )كىمىٍن أىٍظلىمي ًممٍَّن ذيكّْرى بًآياًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى كقاؿ تعاذل: ، [ٓٗ/ٖجامع البياف: ] هى عىنػٍ

اهي ًإنَّا جىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي كىًفي آذىانًًهٍم كىقٍػرن  ًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإلىى اٍلهيدىل فػىلىٍن يػىٍهتىديكا  ايىدى كى
كالصد ُب غَت  كأم الناس أكضع لئلعراض، قاؿ ابن جرير: )يقوؿ عز ذكره، [ٕٓالكهف: ]( اأىبىدن  اًإذن 

، كىداه ّٔا إذل طريق النجاة، فدلو ّٔا على دليل سبيل الرشاد، موضعهما ٦تن ذكره بآياتو كحججو
، [ِٖٔ/ُٓجامع البياف: ]فأعرض عن آياتو كأدلتو ُب استداللو ّٔا الوصوؿ على ا٠تبلص من ا٢تبلؾ( 

نىاؾى ًمٍن لىدينَّا ًذٍكرن كقاؿ تعاذل:  اًلًدينى ًفيًو ارىضى عىٍنوي فىًإنَّوي يىٍحًملي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكٍزرن . مىٍن أىعٍ ا)كىقىٍد آتػىيػٍ . خى
)كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن كقاؿ تعاذل: ، [َُُطو: ] (كىسىاءى لىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًحٍمبلن 
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ٍرتىًني أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىًصيرن  كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبّْ  اضىٍنكن   . قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى اًلمى حىشى
ًلكى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى( )كىمىٍن أىٍظلىمي ًممٍَّن ذيكّْرى كقاؿ تعاذل: ، [ُِٔ - ُِْطو: ] آيىاتػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذى

ا ًإنَّا ًمنى اٍلميٍجرًًمينى  هى كغَتىا كثَت من اآليات ، [ِِالسجدة: ] ميٍنتىًقميوفى( بًآياًت رىبًّْو ثيمَّ أىٍعرىضى عىنػٍ
بل ىو من أشد الناس ، القرآنية الدالة على أف اٞتاىل بسبب إعراضو عن دين اهلل كآياتو ال يعذر باٞتهل

 ك٬تزل يـو القيامة سوء العذاب. ، اككفرن  اظلمن 
قليده لآلباء بسبب ت -رغم توافرىا كسهولة طلبها  -من كاف جهلو بنذارة الرسل  -ِ

كحجة التقليد كاالتباع داحضة كمردكدة ، فمثل ىذا ال يعذر باٞتهل كطاعتو ألئمة الكفر كالضبلؿ:
، )يػىٍوـى تػيقىلَّبي كيجيوىيهيٍم ًفي النَّاًر يػىقيوليوفى يىا لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا اللَّوى كىأىطىٍعنىا الرَّسيوالقاؿ تعاذل: ، على صاحبها
هيٍم لى كىقىاليوا رىبػَّنىا إً  اًب كىاٍلعىنػٍ   اٍعنن نَّا أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا السًَّبيبل رىبػَّنىا آتًًهٍم ًضٍعفىٍيًن ًمنى اٍلعىذى

ًبيرن  كىقىاؿى الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا لًلًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا بىٍل مىٍكري اللٍَّيًل )كقاؿ تعاذل: ، [ٖٔ، ٕٔ: األحزاب] (اكى
ادن كىا اًر ًإٍذ تىٍأميريكنػىنىا أىٍف نىٍكفيرى بًاللًَّو كىنىٍجعىلى لىوي أىٍندى امىةى لىمَّا رىأىكيا اٍلعىذىابى كىجىعىٍلنىا اأٍلىٍغبلؿى  النػَّهى كىأىسىرُّكا النَّدى

انيوا يػىٍعمىليوفى  ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى )ذل: كقاؿ تعا، [ّّ: سبأ] (ًفي أىٍعنىاًؽ الًَّذينى كىفىريكا ىىٍل ييٍجزىٍكفى ًإالَّ مىا كى
كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن ، قىطَّعىٍت ًبًهمي اأٍلىٍسبىابي اتًُّبعيوا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا كىرىأىكيا اٍلعىذىابى كىتػى 

ا تػىبػىرَّأيكا ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي اللَّوي أىعٍ  هيٍم كىمى الىهيٍم حىسىرىاتو عىلىٍيًهٍم كىمىا ىيٍم ًبخىارًًجينى ًمنى النَّارً فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍ  (مى
)من دعا إلى ضبللة كاف عليو كصح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: ، [ُٕٔ، ُٔٔ: البقرة]

كىذا يدؿ على أف كفر من اتبعهم إ٪تا ىو ، (اال ينقص من أكزارىم شيئن ، من اإلثم مثل أكزار من اتبعو
 .[ُِْ، ُُْطريق ا٢تجرتُت: ] د اتباعهم كتقليدىم(ٔتجر 

فركن إلى ظنو ، كذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب ظنو أنو على الحق كالصواب -ّ
كظنو أنو على ىدل  -لو كقع بسببو ُب الكفر  -فهذا ال يعذر باٞتهل  كاعتقاده كترؾ طلب العلم:

ًإذىا ًقيلى لىهيٍم ال تػيٍفًسديكا ًفي قاؿ تعاذل: ، يربر لو جهبلن كال  اكال يرد عنو عذابن  اكصواب ال ينفعو شيئن  )كى
، [ُِ، ُُالبقرة: ] أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن ال يىٍشعيريكف(، اأٍلىٍرًض قىاليوا ًإنَّمىا نىٍحني ميٍصًلحيوفى 

َـّ على من أفسد كدل يع كإ٪تا الذـ على من أفسد عن ، لمقاؿ األلوسي ُب تفسَته: )كما يقاؿ من أنو ال ذ
، من غَته بل رٔتا يقاؿ إنو أسوأ حاالن ، علم يدفعو أف ا١تقصر ُب العلم مع التمكن منو مذمـو ببل ريب

إذ من كاف من أىل اٞتهل ال ينبغي للعادل أف يكًتث ، كفيو مزيد تسليو لو صلى اهلل عليو كسلم
 ٔتخالفتو.
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ٍل نػينىبّْئيكي كقاؿ تعاذل:   نٍػيىا كىىيٍم ، ٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن )قيٍل ىى ٍعيػيهيٍم ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ الًَّذينى ضىلَّ سى
عن  اليهيٍم فىبل نيًقيمي ، ايىٍحسىبيوفى أىنػَّهيٍم ييٍحًسنيوفى صينػٍ ًبطىٍت أىٍعمى أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآياًت رىبًّْهٍم كىًلقىائًًو فىحى

 . [َُٓالكهف: ] (اًة كىٍزنن لىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامى 
قاؿ ابن جرير: )يقوؿ ىم الذين دل يكن عملهم الذم عملوه ُب حياهتم الدنيا على ىدل 

، كذلك أهنم عملوا بغَت ما أمرىم اهلل بو بل على كفر منهم بو، بل كاف على جور كضبللو، كاستقامة
كفيما ندب عباده ، ك هلل مطيعوفيقوؿ: كىم يظنوف أهنم بفعلهم ذل، اكىم ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف صنعن 

كىذا من أدؿ الدالئل على خطأ قوؿ من زعم أنو ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يقص ، إليو ٣تتهدكف
كذلك أف اهلل تعاذل ذكره أخرب عن ىؤالء الذين كصف صفتهم ُب ىذه ، إذل الكفر بعد العلم بوحدانيتو

، كقد كانوا ٭تسبوف أهنم ٤تسنوف ُب صنعهم ذلك، اآلية أف سعيهم الذم سعوا ُب الدنيا ذىب ضبلالن 
كلو كاف القوؿ كما قاؿ الذين زعموا أنو ال يكفر باهلل ، كأخرب عنهم أهنم ىم الذين كفركا بآيات رّٔم

لوجب أف يكوف ىؤالء القـو ُب عملهم الذم أخرب اهلل عنهم أهنم كانوا ، أحد إال من حيث يعلم
فأخرب جل ثناؤه ، كلكن القوؿ ٓتبلؼ ما قالوا، ثابُت مأجورين عليو٭تسبوف فيو أهنم ٭تسنوف صنعو م

أما ا١تسلم ا١تخطىء ُب ، [ّٓ، ّْ/ُٔجامع البياف: ]عنهم أهنم باهلل كفرة كأف أعما٢تم حابطة( 
بل ، كىو معذكر، يستثٌت من ىذه القاعدة -كلغة  كعقبلن  اشرعن  اككاف تأكيلو مستساغن  -اجتهاده كتأكيلو 

ثم ، )إذا حكم الحاكم فاجتهدكما ُب اٟتديث الصحيح: ،  عن اجتهاد اكاف خطؤه نإتن   كلو أجر إف
فهو عندما أخطأ دل يكن يقصد ا٠تطأ كال ، كإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر(، أصاب فلو أجراف

، هعلى اجتهاد اكمأجورن  الذلك كاف معذكرن ، ككل ظنو أنو قد أصاب اٟتق الذم يرضاه اهلل كرسولو، يريده
ٍب لو ٛتلت ىذه اآلية القرآنية على ا١تسلمُت للـز ذلك أف نكفر أئمة ا١تسلمُت كالصحابة كالتابعُت ٢تم 

، يؤخذ منو كيرد عليو، كل ما عدا النيب صلى اهلل عليو كسلم ٮتطئ كيصيب  - ايقينن  -ألنو ، بإحساف
٦تن ، ى ا١تسلمُت كعلمائهمفعلم من ديننا بالضركرة أنو ال ٬توز ٛتل ىذه اآليات على إطبلقها كعل

كىو غَت ، عن ىول الكن الذم ٯتكن قولو أف من كاف اجتهاده أك تأكيلو نإتن ، يرجوف اهلل كاليـو اآلخر
كا٠توارج كغَتىم من ، كغبلة الصوفية، كالباطنية، كتأكيبلت القرامطة،  كال لغة كال عقبلن  امستساغ شرعن 

كأهنم بذلك ، اكخَتن  اليت ابتدعوىا ُب الدين صبلحن فرؽ الضبلؿ كالبدع الذين يظنوف ُب بدعهم ا
فإف اآليات ، نقوؿ: مثل ىؤالء كإف تسموا باسم اإلسبلـ، مصلحوف كىم ُب اٟتقيقة مفسدكف ضالوف

 القرآنية اآلنفة الذكر تشملهم كتطا٢تم كل ْتسب فساده كضبللو كا٨ترافو. 
فهو ال يؤمن كال ينقاد للحق  ،ككذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب عناده كتكبره -ْ

 اكىو من أشد الناس كفرن ، كمن كاف كذلك ال يعذر باٞتهل كأنفة: اكترفعن  اكبرن   -رغم ظهوره لو  -
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ٍوتىى كىحىشىٍرنىا عىلىٍيًهٍم كيلَّ شىٍيءو قػي قاؿ تعاذل: ، !اكطغيانن    بيبلن )كىلىٍو أىنػَّنىا نػىزٍَّلنىا ًإلىٍيًهمي اٍلمىبلًئكىةى كىكىلَّمىهيمي اٍلمى
انيوا لًيػيٍؤًمنيوا ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍجهىليوفى( فهم ٬تهلوف لكن ، [ُُُاألنعاـ: ] مىا كى
ًإذىا كقاؿ تعاذل: ، ك٢تم عذاب أليم، لعنادىم كتكربىم ُب رد آيات اهلل البيانات ال يعذركف باٞتهل )كى

لىى عىلىٍيًو آيىاتػينىا كىلَّى  أىٍف لىٍم يىٍسمىٍعهىا كىأىفَّ ًفي أيذينػىٍيًو كىقٍػرن   اميٍستىٍكًبرن تػيتػٍ لقماف: ] فػىبىشٍّْرهي بًعىذىابو أىلًيم( اكى
فهو كإف كاف يسمعها السمع اآلرل إال أنو الستكباره عن اٟتق فهو ال يسمعها االستماع الذم ، [ٕ

)كلَّى )قاؿ ابن جرير: ، أصبلن فهو مثلو ُب ذلك كمن دل يسمعها ، يؤدم بو اإلٯتاف كمتابعة اٟتق
)كأنو لم كأعرض عن ٝتاع اٟتق كاإلجابة عنو ، اكاستكرب استكبارن ، يقوؿ: أدبر عنها، (امستكبرن 

 .[ْٔ/ُِجامع البياف: ]فبل يطيق من أجلو ٝتاعو( ، يقوؿ: ثقبلن ، يسمعها(
شرعي عنها كعن طلب العلم ال منشغبلن ، عن آيات اهلل تعالى كذلك من كاف غافبلن  -ٓ

للدنيا كمتاعها كزخرفها على اآلخرة  امؤثرن ، الضركرم؛ بلهو الحديث كبالترىات كسفاسف األمور
كىو ُب اآلخرة من ، بنذارة الرسل بسبب ذلك ال ييعذر باٞتهل نقوؿ: من كاف جاىبلن  كنعيمها:
أىنُّوا ًبهىا كىالًَّذينى ىيٍم عىٍن )ًإفَّ الًَّذينى ال يػىٍرجيوفى ًلقىاءىنىا كىرىضيوا بًاٍلحىيى قاؿ تعاذل: ، ا٠تاسرين نٍػيىا كىاٍطمى اًة الدُّ

انيوا يىٍكًسبيوفى(، آيىاتًنىا غىاًفليوفى  قاؿ اٟتسن البصرم: )كاهلل ، [ٖ، ٕيونس: ] أيكلىًئكى مىٍأكىاىيمي النَّاري ًبمىا كى
كالشرعية فبل ، فيهاما زينوىا كال رفعوىا حىت رضوا ّٔا كىم غافلوف عن آيات اهلل الكونية فبل يتفكركف 

فإف مأكاىم يـو معادىم النار جزاءن على ما كانوا يكسبوف ُب دنياىم من اآلثاـ كا٠تطايا ، يأ٘تركف ّٔا
كقاؿ تعاذل: ، [ِِْ/ِتفسَت ابن كثَت: ] كاإلجراـ مع ما ىم فيو من الكفر باهلل كرسولو كاليـو اآلخر(

ًبيًل اللًَّو بًغىٍيًر ًعٍلمو كىيػىتًَّخذىىىا ىيزيكن )كىًمنى النَّاًس مىٍن يىٍشتىًرم لىٍهوى اٍلحىدً  أيكلىًئكى لىهيٍم  ايًث لًييًضلَّ عىٍن سى
عن أيب أمامة قاؿ: )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ، ركل ابن جرير بسنده، [ٔلقماف: ] عىذىابه ميًهينه(

كفيهن نزلت ىذه ، كال التجارة فيهن كال أثمانهم(، كال شراؤىن، )ال يحل بيع المغنياتكسلم: 
، كالذم ال إلو إال ىو(، قاؿ عبد اهلل بن مسعود: )الغناء، (اآلية )من الناس من يشترم لهو الحديث(

كقاؿ ، كقاؿ: )ىو الغناء كاالستماع لو(، كعن ابن عباس قاؿ: )الغناء كأشباىو(، يرددىا ثبلث مرات
نٍػيىا تعاذل:  يىاةى الدُّ غيونػىهىا ًعوىجن )الًَّذينى يىٍستىًحبُّوفى اٍلحى ًبيًل اللًَّو كىيػىبػٍ أيكلىًئكى  اعىلىى اآٍلًخرىًة كىيىصيدُّكفى عىٍن سى

ًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كقاؿ تعاذل: ، [ّإبراىيم: ] ًفي ضىبلؿو بىًعيدو( )قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كى
جىارىةه تىٍخشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم ًمنى اللًَّو كىعىًشيرىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىتً 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىتَّى يىٍأًتيى اللَّوي بًأىٍمرًًه كىاللَّوي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسقً  التوبة: ] ينى(كىرىسيوًلًو كىًجهىادو ًفي سى
، االئتمار ٔتا أمر اهلل كرسولو كاالنتهاء عما هنى عنو اهلل كرسولو، رسولوكال شك أف من حٌب اهلل ك ، [ِْ

ككذلك قولو ، كالتفقو ُب دين اهلل عز كجل، كىذا ال يتحقق إال بعد السعي ُب طلب العلم الشرعي
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ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىال أىٍكالديكيٍم عىٍن ًذٍكًر تعاذل:   اللًَّو كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فىأيكلىًئكى )يىا أىيػُّهى
عن ذكر اهلل كتبلكة  -ا١تاؿ كالبنوف  -أم من يتلهى بزينة اٟتياة الدنيا ، [ٗا١تنافقوف: ] ىيمي اٍلخىاًسريكفى(

كليس من ، فهو من ا٠تاسرين احملاسبُت على تقصَتىم، كالتفقو ُب الدين، القرآف كتدبر آياتو كمعانيو
كعليو نقوؿ: فمن آثر التجارة كاألمواؿ ، أك كقعوا باٞتهل بسبب ذلك، م لو جهلواا١تعذكرين ّتهله

ال شك أنو ، كطلب العلم الشرعي الضركرم، عن عبادة اهلل اصارفن  اككاف اشتغالو بالدنيا سببن ، كا١تساكن
يقرب ألف من عبلمة حب الشيء االشتغاؿ ٔتا ، ٦تن أحب الدنيا كالعمل ٢تا أكثر من حبو هلل كرسولو

كإذا كاف ىذا حاؿ من ينشغل با١تباحات عن طلب العلم الشرعي الضركرم فما يكوف ، إليو كيزيد منو
كاالستماع إذل األغاين ا١تاجنة ،  القوؿ فيمن ينشغل باحملرمات ك٢تو اٟتديث عن دين اهلل كالتفقو فيو

لى األفبلـ كا١تسلسبلت كاالعتكاؼ ع، كاللعب بالورؽ كالنرد -كما يسموهنا   -كآالت العزؼ كالطرب 
بل عن االستماع إذل آية ، كما أكثر الناس ُب ىذا الزماف الذم يفضلوهنا عن ٣تالس العلم -التلفزيونية 

كغَت ذلك من  -من ذكر اهلل اٟتكيم أك حديث من أحاديث النيب ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
كعن اٞتد ، ليصرؼ ّٔا شباب األمة عن دينها، فرألعاب اللهو كا١تتاع كالًتؼ اليت افتعلها لنا العدك الكا

 اك٦تا ييستهجن كٯتيقت ُب ىذا الشأف أف كثَتن ، كالعطاء النافع كمعرفة ما ٬تب عليهم ٨تو دينهم كأمتهم!
، تراىم يعرفوف ما خفي من أٝتاء العيب الكرة -بفعل الدعايات السيئة اليت ييركج ٢تا  -من شباب األمة 

كأٝتاء ما ظهر كما بطن من أفبلـ السوء اليت تينشر على الشاشتُت ، ٝتاء أغنياهتمكأ، كأٝتاء ا١تغنيُت
عن شئوف  اكال يعرفوف شيئن ، عن دينهم كما ٬تب عليهم ابينما ُب ا١تقابل ال يعرفوف شيئن ، الصغَتة كالكبَتة

من الذم  اكإٙتن  اكمن كاف ىذا كصفو ال شك أنو أشد جرمن ، كما تتعرض لو من أخطار جساـ!، أمتهم
 كاهلل تعاذل أعلم.، لو تعذر بو، كمثل ىذا أىن لو أف يعذر باٞتهل، ينشغل با١تباحات عن دين اهلل

حيث ، كما راف عليو من آثاـ كذنوب، من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب قساكة قلبو -ٔ
أك يسمع ذكر كال حتى أف يذكر اهلل  انافعن  اتراه ال يستطيع أف يتدبر آيات اهلل كال أف يطلب علمن 

 بسبب ما راف على قلبو من غشاكة كظلمة بما كسبت يداه من السيئات كالمعاصي كاآلثاـ!، اهلل
)فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ًذٍكًر اللًَّو أيكلىًئكى ًفي قاؿ تعاذل: ، كأىن؟!، كجاىل كهذا ال يعذر باٞتهل

لىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىرَّعيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى )فػى كقاؿ تعاذل: ، [ِِالزمر: ] ضىبلؿو ميًبينو(
ليوفى(  انيوا يػىٍعمى لىى عىلىٍيًو آيىاتػينىا قىاؿى أىسىاًطيري كقاؿ تعاذل: ، [ّْاألنعاـ: ]لىهيمي الشٍَّيطىافي مىا كى )ًإذىا تػيتػٍ
انيوا يىٍكًسبيوفى( اأٍلىكَّلًينى. كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليوًبًهمٍ  العذر باٞتهل كقياـ اٟتجة أليب  [ُْا١تطففُت: ] مىا كى

 .[بتصرؼ ُٔ – ّٗ، ْ، ّبصَت: ص 
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 -:فلم ييسلم من كصلتو دعوة اإلسبلـ مشوىة المسألة الثامنة: 
كإ٪تا يفعل ، كىو ال يعبد اهلل، كإ٪تا كصلتو مشوىة، فإذا مات من دل تصلو رسالة اإلسبلـ الصافية

)كمن يبتغ غير اإلسبلـ دينا فلن  قاؿ تعاذل:، كإ٪تا ىو مشرؾ كافر، كالكفر؛ فهذا ليس ٔتسلمالشرؾ 
)إف الدين عند اهلل  كقاؿ تعاذل:، [ٖٓآؿ عمراف: ]يقبل منو كىو في اآلخرة من الخاسرين( 

قاؿ ابن ، )لن تدخل الجنة إال نفس مسلمة( كُب اٟتديث الصحيح:، [ُٗآؿ عمراف: ]اإلسبلـ( 
كقاؿ بلسانو )ال إلو ، رٛتو اهلل: )كقاؿ سائر أىل اإلسبلـ؛ كل من اعتقد بقلبو اعتقادا ال يشك فيوحـز 

كبرئ من كل دين سول دين ٤تمد صلى اهلل ، كأف كل ما جاء بو حق، إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل(
رسالة اإلسبلـ أما أف الدعوة ك ، [ّٓ/ْالفصل: ] عليو كسلم؛ فإنو مسلم مؤمن ليس عليو غَت ذلك(

 )كلو علم اهلل فيهم خيرا ألسمعهم(قاؿ تعاذل: ، كيعترب كافرا، فهذا ليس بعذر، كصلتو مشوىة
فلقد شوه يهود ا١تدينة دعوة الرسوؿ صلى ، بل دلت النصوص؛ على إف الرسالة شوىت، [ِّاألنفاؿ: ]

عوة رسوؿ كال نيب إال كقد بل ما جاءت د، كدل يعترب ذلك عذرا ُب حقهم، اهلل عليو كسلم على عوامهم
من كذلك ما أتى الذين من قبلهم )قاؿ تعاذل: ، حاكؿ أعداء الرسل تشويهها على أتباعهم كعوامهم

كقاؿ ، [ّٓ، ِٓالذاريات: ] (أتواصوا بو بل ىم قـو طاغوف، رسوؿ إال قالوا ساحر أك مجنوف
هم إلى بعض زخرؼ القوؿ ككذلك جعلنا لكل نبي عدكا شياطين اإلنس كالجن يوحي بعض)تعاذل: 
كلو علم اهلل فيهم خيرا ألسمعهم كلو أسمعهم لتولوا كىم )كقاؿ تعاذل: ، [ُُِاألنعاـ: ] (غركرا

)حتى إف الرجل ليخرج من اليمن أك من كعند أٛتد من حديث جابر: ، [ِّاألنفاؿ: ]( معرضوف
كقاؿ الشيخ عبد ، كاضحكىذا تشويو ، فيأتيو قومو فيقولوف؛ احذر غبلـ قريش ال يفتنك(، مضر

لظنو أنو رسوؿ األميُت ، اللطيف: )كإذا بلغ النصراين ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدل ينقد
كذلك كل من بلغتو دعوة الرسوؿ بلوغا يعرؼ ،  كإف دل يتبُت لو الصواب ُب نفس األمر، فقط؛ فهو كافر

كىذا ال خبلؼ فيو( ، كإف التبس عليو األمر، كافر  فرد ذلك لشبهة أك ٨توىا؛ فهو، فيو ا١تراد كا١تقصود
 ]سؤاؿ طرح على الشيخ علي ا٠تضَت ضمن لقاء منتدل السلفيُت[. [ِّٔ مصباح الظبلـ: ص]

 -المسلم الجاىل كالحاالت التي ييعذر فيها بالجهل: المسألة التاسعة:
بلؼ صفة كحاؿ كل الخت، ليس كل ما قيل ُب الكافر اٞتاىل يصح أف يقاؿ ُب ا١تسلم اٞتاىل
كاآلخر موحد ناطق لشهادة ، منهما عن اآلخر؛ فاألكؿ كافر جاىل بالتوحيد كدل يسمع بدين الرسل قط

كعليو ال يصح أف ٨تمل أحاديث أىل الفًتة ، التوحيد مؤمن ٔتا جاءت بو الرسل كلو على كجو اإلٚتاؿ
على ا١تسلم الذم أقر بالتوحيد ، اليت قيلت ٓتصوص الكافر اٞتاىل الذم دل يسمع بدعوة الرسل قط
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كاٟتاالت اليت يعذر فيها باٞتهل ، لذا فحديثنا عن ا١تسلم اٞتاىل، بدعوة األنبياء كالرسلكٝتع ، كبالرسالة 
 ٮتتلف بعض الشيء عما قلناه ُب الكافر اٞتاىل.

 اٟتاالت اليت يعذر ّٔا ا١تسلم باٞتهل:
كبالتارل من  ، و حديث عهد بإسبلـفمن كاف حديث عهد بكفر فه حداثة عهده بالكفر: -ُ

، يع ما أمر بو اإلسبلـ أك هنى عنوكاف كذلك فهو ال يستطيع أف يعلم ُب األياـ األكذل من إسبلمو ٚت
كمن كاف   -كما تقدـ   -كمن انتفت عنو االستطاعة يرفع عنو التكليف إذل حُت كجود االستطاعة 

فهو معذكر باٞتهل إذل ، با٠تطاب الشرعي كذلك لو كقع ُب ناقضة من نواقص اإلسبلـ بسبب جهلو
لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّو حيجَّةه بػىٍعدى )كما قاؿ تعاذل: ،  أف تقـو عليو اٟتجة من جهة نذارة الرسل

أما قبل ، حينئذو ٭تكم عليو بالكفر كالردة، فإف جحد اٟتجة بعد بلوغها إليو، [ُٓٔالنساء: ] (الرُّسيلً 
كإف كاف فعلو  ، نت ىذه صفتوأك تكفَت من كا، الشرعية عليو ال ٬توز اإلقداـ على تكفَته قياـ اٟتجة

نين )أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لما خرج إلى حكما ُب اٟتديث عن أيب كاقد الليثي: ،  اكفرن 
جعل قالوا: يا رسوؿ اهلل ا، يعقلوف عليها أسلحتهم، مر بشجرة للمشركين يقاؿ لها )ذات أنواط(

لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: سبحاف اهلل ىذا كما قاؿ قـو 
صحيح سنن ] (ة من كاف قبلكمكالذم نفسي بيده لتركبن سن، كما لهم آلهة(  ا)اجعل لنا إلهن موسى 
حديثو عهد كنحن ، )خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى حنينكُب ركاية: ، [الًتمذم

قاؿ: فمررنا بشجرة فقلنا يا رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات أنواط  ، ككانوا أسلموا يـو قتح مكة، بكفر
كيعلقوف بها أسلحتهم يدعونها ذات ، ككاف للكفار سدرة يعكفوف حولها، كما لهم ذات أنواط

سي بيده كما اهلل أكبر قلتم كالذم نفقاؿ: )فلما قلنا ذلك للنبي صلى اهلل عليو كسلم ، أنواط
لتركبن سنن ، تجهلوفقاؿ: إنكم قـو ، كما لهم آلهة(  ا)اجعل لنا إلهن قالت بنوا إسرائيل لموسى: 

فقولو: )كانوا أسلموا يـو فتح مكة(؛ يفيد أف الذين قالوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم: ، من كاف قبلكم(
ت ألف فتح مكة كاف ُب رمضاف دل ٯتض على إسبلمهم سول أياـ معدكدا، )اجعل لنا ذات أنواط...(
ككاف غزك النيب صلى اهلل عليو كسلم ٢توازف يـو حنُت بعد الفتح ُب ا٠تامس ، لثبلث عشرة ليلة بقُت منو

على الراجح من أقواؿ السلف  -فقط  اأم أف بُت فتح مكة كغزكة حنُت ٜتسة عشر يومن ، من شواؿ
كمن كاف كذلك ال ييستبعد عنو أف يصدر ، ـ فقطككاف إسبلـ ىؤالء بُت كخبلؿ ىذه األيا -كا١تؤرخُت 

منو تلك ا١تقولة اليت قالوىا للنيب صلى اهلل عليو كسلم عن ذات أنواط بدافع اٞتهل ٟتداثة عهدىم 
 بالكفر. 
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٦تا يعذر بو ا١تسلم باٞتهل كذلك كجوده  كجوده في منطقة نائية يتعذر كصوؿ العلم إليها: -ِ 
العلم يصلو كال ىو يستطيع أف يرحل إذل أماكن كجود العلم الشرعي  فبل، ُب منطقة نائية عن العلم

فإنو يعذر باٞتهل إذل  -كىو ٬تهل أف فعلو كفر ٥تالف للشريعة  -كمثل ىذا لو كقع ُب الكفر ، لطلبو
أما إف  ، كيبلغو ا٠تطاب الشرعي فيما قد خالف فيو، أف تقـو عليو اٟتجة النبوية من جهة نذارة الرسل

كدل يوجد  -ع أف يرحل إذل األماكن اليت تتوفر فيها العلـو الشرعية كحلقات طلب العلم كاف يستطي
كمع ذلك ال يفعل كال يتحرؾ لو ساكن  -يكرىو على البقاء أك ٮتافو على نفسو كأىلو  اعائق معترب شرعن 

، علم عنده سياف!بل اٞتهل كال، حيث تراه ال يهتم ٟتاؿ كونو جاىبلن ، كمشاغلها، للدنيا كمتاعها اإيثارن 
لتوفر االستطاعة  -ُب منطقة نائية عن طلب العلم  اكإف كاف مقيمن  -كمن كاف كذلك ال يعذره جهلو 

مطالب أف يتحرؾ ٨تو دينو  - اكما ذكرنا آنفن   -كا١ترء ، كا١تقدرة عنده على دفع جهلو كعلى طلب العلم
ال ييكىلّْفي )كقولو: ، [ُٔالتغابن: ] (مىا اٍستىطىٍعتيم فىاتػَّقيوا اللَّوى )لقولو تعاذل: ، ربو قدر استطاعتو كعبادة

ا االلَّوي نػىٍفسن  ، ر بًتكو أك جهلوال يعذ، فتقصَته فيما ٬تب عليو كىو يستطيعو، [ِٖٔالبقرة: ]( ًإالَّ كيٍسعىهى
 (مى فىاٍعبيديكفً يىا ًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ أىٍرًضي كىاًسعىةه فىًإيَّا)كقاؿ تعاذل: ، كىو ٤تاسب عليو

فهذا نص ُب أف حركة اإلنساف ُب األرض ٬تب أف تراعي الغاية األساسية من ، [ٔٓالعنكبوت: ]
الذاريات: ] (كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاأٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً )كما قاؿ تعاذل: ،  كىي عبادة اهلل كحده، كجوده

كجب ، مة العباد كالدين أكثر من غَتىا من األماكنكعليو فأم بقعة من األرض تتحقق فيها سبل، [ٔٓ
كٓتاصة ُب األزمنة اليت تتفشى ، اكموطنن  اعلى ا١تسلم أف يشد إليها الرحاؿ كيتخذىا لنفسو كأىلو مسكنن 

كُب ىذا ، كتنتهك فيها حرمات الدين من دكف خوؼ أك كجل من اهلل تعاذل، كيكثر ا٢ترج، فيها الفنت
ٍب ال ٬تد ُب ببلده من ، كما جاء بو، : )من بلغو ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلميقوؿ ابن حـز رٛتو اهلل

كلوال إخباره صلى اهلل عليو كسلم أنو ، ففرض عليو ا٠تركج عنها إذل ببلد يستربئ فيها اٟتقائق، ٮترب عنو
ككل من كاف ، كلكنا قد أمنا كاٟتمد هلل، للزمنا ذلك ُب كل من نسمع عنو أنو ادعى النبوة، ال نيب بعده

من رجل أك امرأة أف يرحلوا إذل ، ففرض على ٚتيعهم، منا ُب بادية ال ٬تد فيها من يعلمو شرائع دينو
يعلمهم دينهم أك أف ييرحلوا إذل أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم كإف كاف  امكاف ٬تدكف فيو فقيهن 

 .[ُُِ/ٓاألحكاـ: ]اإلماـ يعلم ذلك فلَتحل إليهم فقيها يعلمهم( 
أنو  اظانن  -فيتأكلو ، ٦تا يعذر بو ا١ترء الفهم ا٠تاطئ للنص اأيضن  التأكيل الخاطئ للنصوص: -ّ

٭تصل مثل ىذا  اكغالبن ، ١تدلوالتو اعن الصواب كناقضن  ابعيدن  اخاطئن  تأكيبلن  -قد أصاب مراد الشارع 
وف العلم فيها غَت ظاىر كيك، كالصعبة من جهة اإلعراب كغَت ذلك، التأكيل ا٠تاطئ ُب األمور ا٠تفيفة

أك بسبب تقدًن ا١تتشابو ، أك بسبب أف النص ٭تتمل أكثر من فهم كتفسَت، أك معركؼ بُت عامة الناس
إال أنو ال يكفر بعينو حىت تقاـ عليو اٟتجة الرسالية  اكمن كاف كذلك كإف كاف تأكيلو كفرن ، على احملكم
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كما حصل مع ،  كليس بعد االستتابة مذىب، امرتدن  فإف أىب التوبة كالرجوع إذل اٟتق يقتل، كييستتاب 
متأكلُت بذلك ، حيث أباحوا ألنفسهم ا٠تمر كقالوا ىي حبلؿ، الصحايب قدامة بن مظعوف كنفر معو

فاستشار ، [ّٗا١تائدة: ] )لىٍيسى عىلىى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوا(قولو تعاذل: 
اهلل عنو الناس ُب أمرىم فقالوا: )يا أمَت ا١تؤمنُت نرل أهنم كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما  عمر رضي

، فقاؿ: )ما تقوؿ يا أبا اٟتسن فيهم؟(، كعلي رضي اهلل عنو ساكت، دل يأذف بو اهلل فاضرب أعناقهم(
إف دل يتوبوا ضربت أعناقهم. ك ، فإف تابوا ضربتهم ٙتانُت ٙتانُت لشرّٔم ا٠تمر، فقاؿ: )أرل أف تستتيبهم

أما من  ، (فاستتأّم فتابوا فضرّٔم ٙتانُت ٙتانُت، قد كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما دل يأذف بو اهلل(
كال ، ككذلك ال ٖتتملو معاين اللغة، كاف تأكيلو ا٠تاطئ من نوع ال ٭تتملو النص من أم كجو من الوجوه

، الغبلة: حيث أكلوا الصلوات ا٠تمس إذل ٜتسة أٝتاء يقولوهنا: عليمعاين الشريعة؛ كتأكيبلت الباطنية 
كأسرار شيوخهم ، كصياـ رمضاف قالوا: ىو كتماف أسرارىم، كفاطمة، ك٤تسن، كحسُت، كحسن

فهذا النوع من ، كطائفتهم كعقيدهتم! كحج بيت اهلل اٟتراـ: قالوا ا١تراد بو زيارة شيوخهم كمزاراهتم!
ال يعذر صاحبو باٞتهل أك ، كال ا١تعاين اللغوية للنصوص،  ٖتتملو معاين الشريعةالتأكيل كفر كزندقة ال

 بل يوقعو ُب الكفر كالزندقة كال بد!.، التأكيل بأم حاؿ
دلت نصوص الشريعة أف ا٠تطاب ال يلـز ا١ترء إال بعد بلوغو  عدـ بلوغو النص الشرعي: -ْ

، كىو شيء ال يقدر عليو اإلنساف كال يستطيعو، عذرإياه؛ ألف إدراؾ مراد الشارع قبل بلوغ ا٠تطاب مت
ألف ، كمن كاف كذلك يعذر باٞتهل إذل أف يبلغو النص الذم بو ييرفع جهلو كعجزه فيما قد خالف فيو

،  يرفع عن صاحبو التكليف إذل حُت توفر االستطاعة ببلوغ النص إليو -كما أفدنا من قبل   -العجز 
عندما أىدل رجل رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم راكية ٜتر! ، سكما ُب حديث الذم يركيو ابن عبا
فهذا الرجل عندما أىدل ، )ىل علمت أف اهلل عز كجل حرمها(فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

لكن لعدـ علمو ، يعتقد حلها بعد أف حرمها اهلل اكاف قطعن ،  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم راكية ٜتر
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدل يكفر الستحبللو ما حـر اهلل كبُت لو أف اهلل عز  ٓتطاب التحرًن عذره

كذلك صبلة الصحابة ُب مسجد قباء كاستقبا٢تم بيت ا١تقدس بعد نزكؿ األمر ،  كجل قد حرمها!
حىت أتاىم رسوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو ، لكن لعدـ علمهم باألمر كانوا معذكرين، باستقباؿ الكعبة

كقد أيمر أف ، ىم ُب صبلة الصبح فأخربىم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد أينزؿ عليو الليلةكسلم ك 
ككذلك ، إذل الكعبة! -كىم ركوع  -ككانت كجوىهم إذل الشاـ فاستداركا ، يستقبل الكعبة فاستقبلوىا

بل قل ما شاء  ادن )أجعلتني هلل نقاؿ: ، قوؿ الرجل للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: ما شاء اهلل كشئت
فهذا الرجل عندما قاؿ مقولتو الشركية تلك للرسوؿ ، )ما شاء اهلل ثم شئت(كُب ركاية: ، اهلل كحده(

إذل أف بُت لو الرسوؿ  -لذلك عيذر  -ال يعلم أف قولو ىذا من الشرؾ  اصلى اهلل عليو كسلم كاف قطعن 
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در التنبيو لو؛ أف من ٬تهل ا٠تطاب لكن ٦تا ٬ت، كمن دكف أف ييعنفو، صلى اهلل عليو كسلم كعلمو 
ٮتتلف عمن ٬تهل ا٠تطاب ، عن تقصَت متعمد منو يستطيع دفعو كتفاديو -القرآف كالسنة  -الشرعي 

فاألكؿ ال يعذر باٞتهل كإف ادعى أنو دل ، الشرعي عن عجز كعدـ تقصَت منو ُب بذؿ جهد يستطيعو
يعيش ُب  ٍب تأمل لو أف رجبلن ، شارة إذل ذلككقد تقدمت اإل، كأما اآلخر فهو معذكر، يبلغو ا٠تطاب

يستحل لنفسو ، كٓتاصة ما ىو معلـو من الدين بالضركرة، ٣تتمع قد استفاضت فيو العلـو الشرعية
ٍب يعتذر بعد ذلك بأف ا٠تطاب الذم يفيد ٖترًن ىذه الفواحش كالكبائر دل ، كالربا كا٠تمر كالزىن، الشرؾ
، د يستطيعو ألدرؾ حرمة ىذه الفواحش كلبلغو ا٠تطاب ُب حرمتها!أنو لو بذؿ أقل جه اعلمن ، يصلو

إال ُب دين كمذىب أىل التجهم ، اٞتواب: ال، يعذره؟! اعذرن  -ُب دين اهلل تعاذل  -أترل ١تثل ىذا 
العذر باٞتهل كقياـ اٟتجة ] كمن دكف قيد كال شرط!، على اإلطبلؽ اكاإلرجاء الذين يركف اٞتهل عذرن 

 .[بتصرؼ َُُ – ْٗ، ٖٗأليب بصَت: ص 
 -جهل الحاؿ أقسامو كأحكامو: المسألة العاشرة:

 : جهل اٟتاؿ ُب ا١تعاين كاأللفاظ كا١تقاصد:أكالن 
 :جهل ا١تعٌت يكوف ُب حاالت

 كدل يقصده ُب غَت الصريح أ ػ أف يتكلم ٔتا ال يعرؼ فلم يعلم ا١تعٌت أك علمو 
"ُب غَت الصريح "أم  ال يعرؼ معناىا. كقولنا أجنبية كىومثالو: أف يقوؿ الرجل كلمة كفر بلغة 

فقصد ا١تعٌت الثاين كدل يقصد ا١تعٌت الكفرم كقوؿ الصحابة راعنا كدل ، الكلمات اليت ٖتتمل الكفر كغَته
 ، يكونوا يريدكف ا١تعٌت الذم تريده اليهود

ككاف  ربك()اللهم أنت عبدم كأنا  :ب ػ أف يتكلم ٔتا ال يعقل مثل الرجل الذم قاؿ من الفرح
  يريد أف يقوؿ اللهم أنت ريب كأنا عبدؾ!

فهؤالء ، ال يدخل ُب ىذا الباب الكفار الزنادقة الذم يسبوف اهلل كرسولو عند الغضب :مبلحظة
 يعقلوف ما يقولوف كيقصدكنو عليهم لعائن اهلل.

انة ج ػ أف يتكلم بألفاظ صر٭تة لكن مع ذىاب األىلية ّتنوف أك نـو أك سكر ُب باب الدي
)كىل أنتم إال  :فقاؿ لنيب اهلل كصحبو، كالقضاء. مثالو: ما قالو ٛتزة ١تا أخذت ا٠تمرة بعقلو قبل ٖترٯتها

 ُب ىذه اٟتاالت الثبلثة ييعذر اإلنساف كال ييؤاخذ.، [ركاه البخارم] عبيده ألبي؟(
 : جهل اٟتاؿ ُب األشخاص:اثانين 
  ئف كالقبائل كاٞتماعات كالدكؿ أم جهل كالطوا األفراد ىم :اكيشمل جهل األشخاص أنواعن

حالة ىذا الشخص أنو كافر أك مشرؾ أك منافق أك زنديق أك مرتد كظنو عكسو بشرط أنو يلتبس أمره 
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اإلسبلمية ما يظن معو  لكونو يظهر اإلسبلـ أك يلٌبس على الناس أنو مسلم أك يظهر من األعماؿ 
 اس أف ىذا الشخص مسلم. أك يوجد من ا١تعتربين من يلٌبس على الن، إسبلمو

 ييشترط في جهل األشخاص شرطاف:
 التباس اٟتاؿ. -ُ
الط الشخص الذم كقع ُب الكفر ٥تالطة  جهل اٟتاؿ كالتباسو كوفأف ي -ِ ظاىرة ال ٦تن ٮتي

أما ، باطنة؛ كا١تراد با١تخالطة الباطنة أف يكوف الشخص قريب ٦تن كقع ُب الكفر كيعرؼ أحوالو كلها
  .ارة عكس ذلك ٘تامن ا١تخالطة الظاى

 كيكوف اٞتهل ُب األشخاص ُب حاالت: 
فالكفر ىنا غَت ثابت بيقُتو ، فلم تقم أدلة تثبت كفره، ػ بالتباس أمره لعدـ ثبوت الكفر عليو ُ 

 على ا١تتهم لعدـ كجود األدلة. 
فبل ، فيةكلذا يلحق با١تسائل ا٠ت، أك قامت أدلة خفية يعلمها ا٠تاصة كا١تخالطُت لو دكف غَتىم ػِ

يكفر تارؾ التكفَت إال بعد قياـ اٟتجة بالتعريف كاٟتوار مع عناده كإصراره على عدـ تكفَت الكافر بعد 
كينبغي ُب مثل ىذه اٟتاالت عدـ التسرع ُب التكفَت فقد ناظر ابن تيمية رٛتو ، أف باف لو األمر كاتضح

خفية كترؾ تكفَتىم كعذرىم باٞتهل.)كبلمنا من ا١تبتدعة الضبلؿ ُب مسائل  ااهلل كىو اإلماـ العلم قومن 
 و(.تارؾ التكفَت ال عن الكافر فليينتبىنا عن 
فا١تنافق ٭ترص على إخفاء كفره كعدـ ، ػ أك لكوهنم يتعمدكف إخفاء ردهتم ككفرىم كا١تنافقُت ّ

ًإذىا لىقي قاؿ تعاذل: ، إظهاره إال إلخوانو من الشياطُت ك٢تذا يشتبو حالو على ا١تسلمُت وا الًَّذينى آىمىنيوا )كى
ًإذىا خىلىٍوا ًإلىى شىيىاًطيًنًهٍم قىاليوا ًإنَّا مىعىكيٍم ًإنَّمىا نىٍحني ميٍستػىٍهزًئيوفى(  .[ُْالبقرة: ] قىاليوا آىمىنَّا كى

كىذا يعٍت أف اإلنساف ال ، فيو الظن فييحًسن اإلنسافي ، ػ يكوف االلتباس من جهًل حالًو ككاقعو ْ
تكىل

ي
 كلو علم ذلك لكٌفره. م فيو كال يعلم كقوعو ُب الكفر أصبلن يعلم حاؿ ا١ت
شرح جزء جهل كالتباس ] الشرؾ األكرب كا١تسائل الظاىرة الكبلـ عن جهل اٟتاؿ ُب غَتتنبيو: 

 .[ٔٓ، ِٖ، ِٕ، َِ، ٔاٟتاؿ أليب مارية القرشي ص 
 -معنى الحجة: :المسألة الحادية عشرة 

 كتيحسم بو األعذار التي تمنع، بو يندفع العجز أك الجهلىي الدليل أك البرىاف الذم اٟتجة: 
ىي التي تحقق القدرة عند كٯتكن القوؿ كذلك: أف اٟتجة ، من نزكؿ العذاب كالوعيد بصاحبها

 .المخالف على دفع الجهل فيما قد خالف فيو من الحق
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 بما تقـو الحجة؟ عشرة: المسألة الثانية 
 كىي:، تقـو اٟتجة على العباد بأمور عدة

كطرؼ آخر ، طرؼ منو بيد اهلل عز كجل، ىو اٟتجة ا١تطلقة على العباد القرآف الكريم: -ُ
فإف ىذا القرآف ، )أبشركاكما ُب اٟتديث: ،  كمن أعرض عنو ىلك، من ٘تسك بو ٧تا، بأيدم العباد

ح صحي]( افإنكم لن تهلكوا كلن تضلوا بعده أبدن ، فتمسكوا بو، طرفو بيد اهلل كطرفو بأيديكم
كتوجب على ٥تالفها ، فمن بلغو القرآف فقد بلغتو اٟتجة اليت تبطل األعذار، [ّْاٞتامع الصغَت: 

من جعلو ، كماًحله ميصدَّؽه ، )القرآف شافعه ميشٌفعه كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، كمعاندىا عذاب النار
كقاؿ ، [َُِٗيحة: السلسلة الصح] كمن جعلو خلف ظهره ساقو إلى النار(، أمامىو قاده إلى الجنة

السلسلة ] )كتاب اهلل ىو حبل اهلل الممدكد من السماء إلى األرض(صلى اهلل عليو كسلم: 
ا اٍلقيٍرآفي )قاؿ تعاذل: ، من تعلق بو ٧تا كمن تعلق بغَته ىلك، [َِِْالصحيحة:  كىأيكًحيى ًإلىيَّ ىىذى

)ألنذركم بو ُب قولو تعاذل: ، ير بسنده عن قتادةركل ابن جر ، [ُٗاألنعاـ: ] (أًليٍنًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى 
فإنو من ، )يا أيها الناس بلغوا كلو آية من كتاب اهللأف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ، كمن بلغ(

كعن ٤تمد بن كعب القرظي قاؿ: )من بلغو ، بلغو آية من كتاب اهلل فقد بلغو أمر اهلل أخذه أك تركو(
 صلى اهلل عليو كسلم. فكأ٪تا رأل النيب، القرآف

فمن بلغتو ، كىي كل ما أثر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك عمل أك إقرار السٌُّنة: -ِ
كقد أقيمت عليو ، أك بلغتو اٟتجة ٔتا صح من السٌنة فقد بلغتو نذارة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، السنة

عن أيب ىريرة رضي اهلل ، يح مسلم كغَتهكما ُب صح،  ليت يستحق رافضها كجاحدىا العذاباٟتجة ا
)كالذم نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: ، عنو

، ىذه األمة يهودم كال نصراني ثم يموت كلم يؤمن بالذم أرسلت بو إال كاف من أصحاب النار(
ٍب ال يؤمن بو ، بو كبدعوتو على الوجو الصحيحالسماع ، كا١تراد بالسماع بالنيب صلى اهلل عليو كسلم

، صلى اهلل عليو كسلم كٔتا جاء بو فهو من أىل النار؛ ألف طاعتو كاجبة كىي من طاعة اهلل عز كجل
مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اللَّوى كىمىٍن تػىوىلَّى فىمىا )قاؿ تعاذل: ، كمعصيتو من معصيتو اهلل عز كجل

ًفيظن  أىٍرسىٍلنىاؾى  )من كمصداؽ ذلك ُب السنة قولو صلى اهلل عليو كسلم: ، [َٖالنساء: ] (اعىلىٍيًهٍم حى
أف حجة السنة   اك٦تا يدلل أيضن ، [مسلمركاه ] كمن عصاني فقد عصى اهلل(، أطاعني فقد أطاع اهلل

 على أريكتو يحدَّث بحديث من ا)يوشك الرجل متكئن كحجة القرآف قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
كما كجدنا فيو ، حديثي فيقوؿ: بيننا كبينكم كتاب اهلل عز كجل فما كجدنا فيو من حبلؿ استحللناه
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صحيح سنن ابن ] أال ما حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثل ما حـر اهلل(، من حراـ حرمناه 
 .[ُِماجو: 
حجة ا١تيثاؽ ، قيامةمن حجج اهلل عز كجل على عباده اليت ٭تاجهم ّٔا يـو ال حجة الميثاؽ: -ّ

، كأشهدىم على أنفسهم على كحدانية اهلل تعاذل كربوبيتو، الذم أخذه عليهم كىم ُب أصبلب آبائهم
أك أف يعتذركا يـو ، كحذرىم من الغفلة ُب الدنيا عن ىذا ا١تيثاؽ كمن أف ال يفوا بو، كقطع بو أعذارىم

ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمٍن بىًني كما قاؿ تعاذل: ،  شرؾالقيامة بتقليد اآلباء كاألسبلؼ على الضبلؿ كمقارفة ال )كى
ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرّْيػَّتػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىبّْكيٍم قىاليوا بػىلىى شىًهٍدنىا أىٍف تػىقي  وليوا يػىٍوـى آدى

ا غىاًفًلينى  ا أىٍشرىؾى آبىاؤينىا ًمٍن قػىٍبلي كىكينَّا ذيرّْيَّةن ًمٍن بػىٍعًدًىٍم أىفػىتػيٍهًلكينىا أىٍك تػىقيوليو ، اٍلًقيىامىًة ًإنَّا كينَّا عىٍن ىىذى ا ًإنَّمى
ا فػىعىلى اٍلميٍبًطليوفى( عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ، عن ابن عباس، [ُْٕ، ُّٕاألعراؼ: ] ًبمى

، فأخرج من صلبو كل ذرية ذرأىا -يعٍت عرفة  -)أخذ اهلل تبارؾ كتعاذل ا١تيثاؽ من ظهر آدـ بػ "نعماف" 
)ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أف تقولوا يـو القيامة إنا  قاؿ:  ٍب كلمهم قببلن ، فنثرىم بُت يديو كالذر

كنا عن ىذا غافلين أك تقولوا إنما أشرؾ آباؤنا من قبل ككنا ذرية من بعدىم أفتهلكنا بما فعل 
)كىمىا لىكيٍم ال تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كقاؿ تعاذل: ، [ُِّٔحيحة: السلسلة الص، ركاه أٛتد كغَته] (المبطلوف(

لكن ىل يترتب ، [ٖاٟتديد: ] كىالرَّسيوؿي يىٍدعيوكيٍم لًتػيٍؤًمنيوا ًبرىبّْكيٍم كىقىٍد أىخىذى ًميثىاقىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى(
 ـ حجة الرسل عليهم؟ قيا -كمن دكف  -قبل ، عذابهم يـو القيامة على مخالفة حجة الميثاؽ

أف ىذا ا١تيثاؽ رغم أنو حجة على العباد ٭تاجوف بو يـو  -كاهلل تعاذل أعلم  -قوؿ: الراجح ن
كما دلت   -فالعذاب ، قبل قياـ حجة الرسل ال تستوجب العذاب - امنفردن  -إال أف ٥تالفتو ، القيامة

كمقابلتها ، ة من جهة نذارة الرسلال يكوف إال بعد قياـ اٟتج -ككما تقدـ بيانو ، على ذلك النصوص
)قد أردت منك أىوف من ىذا كأنت في صلب كقولو تعاذل ألىوف أىل النار عذابا: ، ٞتحودبالرد كا

ال يفهم منو أف ، آدـ أف ال تشرؾ بي شيئا كال أدخلك النار فأبيت إال الشرؾ فيؤمر بو إلى النار(
، ٥تالفتو ٟتجة ا١تيثاؽ قيل أك من دكف قياـ حجة الرسل عليوإذل النار ّٓرد ، أمر بو اأىوف أىل النار عذابن 

 ا)أىوف أىل النار عذابن ىو "أبو طالب" كما ُب "صحيح مسلم":  اكٓتاصة أف أىوف أىل النار عذابن 
كقد ، للشك أف أبا طالب قد بلغتو نذارة الرسل كحجتهم كمعلـو لدينا ٔتا ال يدع ٣تاالن ، أبو طالب(

كرفض أف يقوؿ "ال ، فأىب إال ا١توت على الشرؾ، سوؿ صلوات ريب كسبلمو عليوأقامها عليو شخص الر 
قد ثبت بالدليل أنو قد بلغتو نذارة الرسل كأقيمت عليو  اٍب إذا كاف أىوف أىل النار عذابن ، إلو إال اهلل"!
 يامة.يـو الق افمن باب أكذل أف تكوف نذارة الرسل قد بلغت من كاف أشد منو عذابن ، اٟتجة النبوية
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فهي حجة من حجج اهلل تعاذل على عباده؛ حيث ما من ، ككذلك الفطرة حجة الفطرة: -ْ 
مولود إال كيولد على ا١تلة كفطرة اإلسبلـ كاإلٯتاف باهلل عز كجل كما يفطر على إ٢تاـ التنفس كالتقاـ ثديي 

بفعل عوامل التضليل  ٍب إف طرأ عليو الشرؾ كالكفر فيما بعد فهو، أمو منذ اللحظات األكذل من حياتو
يًن قاؿ اهلل تعاذل: ، ا١تكتسبة من اآلباء كالزعماء كغَتىم من أئمة الضبلؿ كالشرؾ )فىأىًقٍم كىٍجهىكى ًللدّْ

ًنيفن  يني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػى  احى ٍلًق اللًَّو ذىًلكى الدّْ هىا ال تػىٍبًديلى ًلخى رى النَّاًس ًفٍطرىتى اللًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍ
: ] ال يػىٍعلىميوفى( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، كُب اٟتديث الصحيح الذم يركيو مسلم كغَته، [َّالرـك

فأبواه يهودانو أك ، )ما من مولود إال يولد على الفطرةقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
ثم ، اء ىل تحسوف فيها من جدعاء(كما تنتج البهيمة بهيمة جمع،  يهودانو أك ينصرانو أـ يمجسانو

قاؿ ابن  ، (يقوؿ أبو ىريرة: )كاقرءكا إف شئتم: )فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل(
كثَت ُب التفسَت: )يقوؿ تعاذل؛ فسدد كجهك كاستمر على الدين الذم شرعو اهلل لك من اٟتنيفية ملة 

كأنت مع ذلك الـز فطرتك السليمة اليت فطر اهلل ، غاية الكماؿاليت ىداؾ اهلل ٢تا ككملها لك ، إبراىيم
)ال تبديل لخلق كُب قولو: ، فإنو تعاذل فطر خلقو على معرفتو كتوحيده كأنو ال إلو غَته، ا٠تلق عليها

كابن ، كالضحاؾ، كقتادة، كعكرمة، ك٣تاىد، كسعيد بن جبَت، كإبراىيم النخعي، قاؿ ابن عباس، اهلل(
، خلق األكلُت: دين األكلُت، : لدين اهلل)ال تبديل لخلق اهلل(كقاؿ البخارم: قولو: ، اهلل زيد: أم لدين

كقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ ، [ِْْ/ّالدين كالفطرة اإلسبلـ( ]تفسَت ابن كثَت: 
، دينهم كإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن، )إني خلقت عبادم حنفاء كلهمُب اٟتديث القدسي: 

كأف اهلل نظر إلى ، اكأمرتهم أف يشركوا بي ما لم أنزؿ بو سلطانن ، كحرمت عليهم ما أحللت لهم
)إني كقولو: ، [صحيح مسلم] أىل األرض فمقتهم عربهم كعجمهم إال بقايا من أىل الكتاب(

 ثرح صحيح مسلم للنوكم:] قاؿ النوكم ُب "الشرح": )أم مسلمُت(، خلقت عبادم حنفاء(
، كينصرانو، فأبواه يهودانو، )كل مولود يولد على الملةكقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، [ُٕٗ/ُٕ

)ما باؿ أقواـ جاكز بهم القتل اليـو حتى قتلوا كقاؿ: ، [َْٔٓصحيح اٞتامع الصغَت: ] كيشركانو(
يزاؿ  كل نسمة تولد على الفطرة فما،  الذرية؟! أال إف خياركم أبناء المشركين أال ال تقتلوا ذرية

ركاه أٛتد كالنسائي: صحيح اٞتامع ] فأبواىا يهودانها أك ينصرانها(، عليها حتى ييعرب عنها لسانها
، ؛ فيو أهنم دل يزالوا على اإلٯتاف الذم فطركا عليو)خياركم أبناء المشركين(فقولو: ، [ُٕٓٓالصغَت: 

،  القلم عن الصيب حىت يبلغ اٟتلمع الرتفا ، كىم خيار ا١تسلمُت يومئذو ألهنم دل تكتب عليهم سيئة بعد
كعن النائم ، )ريفع القلم عن ثبلثة: عن المجنوف المغلوب على عقلو حتى يبرأكما ُب اٟتديث: 
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لكن ىل يحاسب ، [ُِّٓصحيح اٞتامع الصغَت: ] كعن الصبي حتى يحتلم(، حتى يستيقظ 
 العباد على مخالفتهم لحجة الفطرة من دكف أف تقـو عليهم حجة الرسل؟ 

كاآليات العظاـ اليت ، كالفطرة اليت فطركا عليها، نقوؿ: رغم أف اٟتجة تقـو على العباد ْتجة ا١تيثاؽ
إال أف رٛتة اهلل ، أكدعها اهلل عز كجل ُب الكوف كالنفس البشرية الدالة على كحدانيتو سبحانو كتعاذل

كما بينا ،  وغ نذارهتم إليوإال بعد قياـ حجة الرسل عليو كبل اسبحانو كتعاذل قضت أف ال يعذب أحدن 
 ذلك من قبل.

على  -من حجج اهلل تعاذل  حجة اآليات التي أكدعها اهلل تعالى في الكوف كفي أنفسنا: -ٓ
ُب الكوف كُب اآلفاؽ كُب سبحانو كتعاذل ما أكدعو ، الدالة على كحدانيتو كألوىيتو كربوبيتو -عباده 

قاؿ ، ىو اٟتق كحده ال شريك لو -سبحانو  -باد أنو حىت يتبُت للع، أنفسنا من آيات بينات باىرات
اًر كىاٍلفيٍلًك الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمىا)تعاذل:  ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى  ًإفَّ ًفي خى

اًء ًمٍن مىاءو فىأىحٍ  فىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى السَّمى ا ًمٍن كيلّْ دىابَّةو يػىنػٍ يىا ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوتًهىا كىبىثَّ ًفيهى
ياتو ًلقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  اًء كىاأٍلىٍرًض آلى ًر بػىٍينى السَّمى قاؿ ، [ُْٔالبقرة: ] (كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخَّ

دكف  ، لداللة على كحدانيتو كتفرده باأللوىيةنبو عباده على ا، ابن جرير ُب التفسَت: )إف اهلل تعاذل ذكره
ٍلًق )ككيف احتج من أىل الكفر بقولو:  فإف قاؿ قائل:، كل ما سواه من األشياء ّٔذه اآلية ًإفَّ ًفي خى

اًر(السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىا من أصناؼ  اكقد علمت أف أصنافن ، اآلية ُب توحيد اهلل، ٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى
ة تدفع أف تكوف السماكات كاألرض كسائر ما ذكر ُب ىذه اآلية ٥تلوقة؟ قيل: إف إنكار من أنكر الكفر 

 اكأف لو مدبرن ، ذلك غَت دافع أف يكوف ٚتيع ما ذكر تعاذل ذكره ُب ىذه اآلية دليل على خالقو كصانعو
نوا مقرين بأف اهلل كا  اكذلك كإف كاف كذاؾ فإف اهلل إ٪تا حاج بذلك قومن ، ال مثل لو اكبارئن ، يشبهو

عاذل ذكره فقاؿ إذ أنكركا قولو: غَت أهنم يشركوف ُب عبادتو األصناـ كاألكثاف فحاجهم ت، خالقهم
كإف كاف ُب ، فأخربىم أف إ٢تهم ىو اهلل الذم أنعم عليهم ّٔذه النعم كتفرد ٢تم ّٔا، )كإلهكم إلو كاحد(

، [ٔٓ – ِٔ/ِجامع البياف: ] قنع ٞتميع األناـ(أصغر ما عدَّ اهلل ُب ىذه اآلية من اٟتجج البالغة ا١ت
يًّْت ًمنى اٍلحىيّْ ذىًلكيمي كقاؿ تعاذل:  )ًإفَّ اللَّوى فىاًلقي اٍلحىبّْ كىالنػَّوىل ييٍخًرجي اٍلحىيَّ ًمنى اٍلمىيًّْت كىميٍخًرجي اٍلمى

نن ، اللَّوي فىأىنَّى تػيٍؤفىكيوفى  ٍصبىاًح كىجىعىلى اللٍَّيلى سىكى ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز  اكىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى حيٍسبىانن  افىاًلقي اإٍلً
اًت اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر قىٍد فىصٍَّلنىا اآٍلياًت ًلقىوٍ ، اٍلعىًليمً  ٍهتىديكا ًبهىا ًفي ظيليمى ـو كىىيوى الًَّذم جىعىلى لىكيمي النُّجيوـى لًتػى

ةو فىميٍستػىقىرّّ كىميٍستػىٍودىعه قىٍد فىصٍَّلنىا اآٍلياًت ًلقىٍوـو يػىٍفقىهيوفى  كىىيوى الًَّذم أىٍنشىأىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو ، يػىٍعلىميوفى  ، كىاًحدى
اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو نػىبىاتى كيلّْ شىٍيءو فىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنوي خىًضرن   انيٍخًرجي ًمٍنوي حىبِّ  اكىىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى ًمنى السَّمى

نَّاتو ًمٍن أىٍعنىابو كىالزَّيٍػتيوفى كىالرُّمَّافى ميٍشتىًبهن كىًمنى النٍَّخًل مً  اميتػىرىاًكبن  وىافه دىانًيىةه كىجى ا ًقنػٍ رى  اٍن طىٍلًعهى كىغىيػٍ
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ياتو ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى(  ، [ٗٗ – ٓٗاألنعاـ: ] ميتىشىابًوو اٍنظيريكا ًإلىى ثىمىرًًه ًإذىا أىٍثمىرى كىيػىٍنًعًو ًإفَّ ًفي ذىًلكيٍم آلى
على ، ىؤالء العادلُت بو اآل٢تة كاألكثاف،  تفسَت اآليات: )ىذا تنبيو من اهلل جل ثناؤهقاؿ ابن جرير ُب

، كتعريف منو ٢تم خطأ ما ىم عليو مقيموف من إشراؾ األصناـ ُب عبادهتم إياه(، موضع حجتو عليهم
فيكم كبيناىا كفرقنا اٟتجج ، قاؿ: )يقوؿ؛ قد ميزنا األدلة، )قد فصلنا اآليات لقـو يعلموف(كُب قولو: 

فينيبوا من جهلهم الذم ىم عليو ، كيفهمها أكلوا اٟتجا منكم، أيها الناس ليتدبرىا أكلوا العلم باهلل منكم
كال يتمادكا ُب عناد اهلل مع علمهم بأف ما ىم ، مقيموف كينزجركا عن خطأ فعلهم الذم ىم عليو ثابتوف

)أىفػىلىٍم يىًسيريكا ًفي اأٍلىٍرًض كقاؿ تعاذل: ، [ِٖٔك  َِٖ/ٕجامع البياف: ]عليو مقيموف خطأ ُب غيهم( 
ا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيوفى ًبهىا فىًإنػَّهىا ال تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى  اٍلقيليوبي فػىتىكيوفى لىهيٍم قػيليوبه يػىٍعًقليوفى ًبهى

ال ، ردة عن نظر القلوب كالعقوؿفهم إذ يركف آيات اهلل بأبصارىم آّ، [ْٔاٟتج: ] الًَّتي ًفي الصُّديكًر(
كلو نظركا إليها بقلؤّم كعقو٢تم ، يهتدكف إذل حقيقة ما تدؿ عليو من عظمة ا٠تالق كأنو ال إلو إال ىو

ألف نظر القلوب كالعقوؿ ينفذ إذل معرفة حقيقة ، ألكصلتهم تلك اآليات إذل اإلٯتاف باهلل عز كجل
عكس نظر األعُت آّرد عن نظر القلوب فهي ال ترل سول ب، األشياء كمدلوالهتا كالغاية من كجودىا

قاؿ ابن كثَت ُب التفسَت: )أم ليس العمى ، ظاىر األشياء دكف معرفة مدلوالهتا كحقيقة ما هتدم إليو
كإف كانت القوة الباصرة سليمة فإهنا ال تنفذ إذل العرب كال تدرم ، عمى البصر كإ٪تا العمى عمى البصَتة

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ، كُب اٟتديث الذم يركيو مسلم كغَته، [ِّٖ/ّ ابن كثَت: تفسَت] ما ا٠ترب(
كسخرت ، اككلدن  كماالن  اكبصرن  افيقاؿ لو: ألم أجعل لك سمعن ، )يؤتى بالعبد يـو القيامةعليو كسلم: 

فيقوؿ ، كتركتك ترأس كتربىع فكنت تظن أنك مبلقي يومك ىذا؟ فيقوؿ: ال، لك األنعاـ كالحرث
فيو أف اآليات كالنعم ا١تسخرات لئلنساف ُب األرض ىي من ٚتلة ، : اليـو أنساؾ كما نسيتني(لو

كإف  ، ُب إبطاؿ أعذاره اكإمعانن ، ُب قياـ اٟتجة عليو ااٟتجج اليت ٭تاج ّٔا العبد يـو القيامة زياد كإمعانن 
ات اليت أكدعها اهلل كحجة اآلي، كاف يكفي الستحقاقو العذاب ٣ترد ٥تالفتو ٟتجة الرسل كنذارهتم

إذ ال يدفع اٞتهل ، كىي ال تغٍت عن الرسل، سبحانو ُب الكوف كُب أنفسنا تدفع بعض اٞتهل ال كلو
النساء: ] )لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّو حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل(كما قاؿ تعاذل: ،  مطلقا سول حجة الرسل

أف ال  -غم قياـ اٟتجة على العباد من غَت جهة الرسل ر  -لذلك قضت حكمة اهلل تعاذل ، [ُٓٔ
العذر باٞتهل ]كبعد بلوغ نذارهتم إليو ، ة الرسلمن عباده إال بعد قياـ اٟتجة عليو من جه ايعذب أحدن 

  .[بتصرؼ ٕٔ – ِٔكقياـ اٟتجة أليب بصَت: ص 
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 -صفة إقامة الحجة: عشرة: المسألة الثالثة 
 تبلغ ا١تكٌلف )ا١تخاطىب( على كجو ٯتكنو بو فهمها. ضابط صفة إقامة اٟتجة: ىو أف

 كىذه الصفة تيستوَب بشرطُت:
كإذا اقتضػى ذلك التػرٚتػة فتكوف كاجبة. كدليل ، أف تصل الحجة للميخاطب بليغتو األكؿ:الشرط 

ٛتو ر  قاؿ ابن تيمية، [ْإبراىيم: ])كماأرسلنا من رسوؿ إال بلساف قومو ليبٌين لهم( ذلك: قولو تعاذل: 
ككما أمر بذلك الرسوؿ كاليكوف تبليغ رسالة ، لفظػػو كمعنػاه )كمعلـو أف األمة مأمورة بتبليغ القرآف اهلل:

كالًتٚتة قد  فييًتجم ٢تم ْتسب اإلمكاف، مكأف تبليغو إذل العجم قد ٭تتاج إذل ترٚتة ٢ت، اهلل إال كذلك
، ُُٔ/٣ْتموع الفتاكل: ]الًتٚتة( فيكوف ذلك من ٘تاـ ، عاينٖتتاج إذل ضرب أمثاؿ لتصوير ا١ت

ُُٕ]. 
كىذا ىو ا١تراد بالببلغ ا١تبُت ُب قولو تعاذل: ، الشرط الثاني: أف تكوف الحجة مفٌصلة ميبػىٌينة

)فاعلموا أنما على رسولنا الببلغ كقاؿ تعاذل: ، [ّٓالنحل: ] )فهػػل على الرسل إال الببلغ المبين(
 بعد إذ ىداىم حتى يبٌين لهم مايتقوف( ا)كماكاف اهلل ليضل قومن كقاؿ تعاذل: ، [ِٗا١تائدة: ] المبين(

رٛتو  كما قاؿ ابن تيمية  كصفة الببلغ ا١تبُت ىي، [ُِ :كالتغابن، ْٓ: كمثلها آية النور، ُُٓ: التوبة]
 اقد علم أف ا١تراد أنو يسمعو ٝتعن ، [ٔالتوبة: ] )فأجػره حتى يسمع كبلـ اهلل( :)كقػولو تعاذل اهلل:

فلو كاف ، إذ ا١تقصود ال يقـو ٔتجرد ٝتع لفظ اليتمكن معو من فهم ا١تعٌت، معو من فهم معناه يتمكن
كُب القرآف ألفاظ غريبة ليست من  اكلو كاف عربين ، غَت عريب لوجب أف يًتجم لو ماتقـو بو عليو اٟتجة

ا١تعٌت كطلب منا أف  كلو ٝتع اللفظ كما يسمعو كثَت من الناس كدل يفقو، كجب أف نبُت لو معناىا، لغتو
كما كاف النيب ،  فعلينا ذلك. كإف سألنا عن سؤاؿ يقدح ُب القرآف أجبناه عنو، نفسره لو كنبُت لو معناه

على صلى اهلل عليو كسلم إذا أكرد عليو بعض ا١تشركُت أك أىل الكتاب أك ا١تسلمُت سؤاال يوردكنو 
 .[ٗٔ، ٖٔ/ُؿ دين ا١تسيح: واب الصحيح ١تن بدٌ اٞت]( القرآف. فإنو كاف ٬تيبهم عنو

 -صفة من ييقيم الحجة: عشرة: المسألة الرابعة
كاليلـز أف يكوف ، ا١تعركؼ، العدؿ، العادل، أف الذم يقيم اٟتجة ىو الواحد –رٛتك اهلل  –اعلم  

 ، ذا سلطاف إال إذا كاف سيًتتب على إقامة اٟتجة استيفاء عقوبة ُب دار اإلسبلـ
)فلػوال نفػػر من كػػل فرقػة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لقولو تعاذل:  دفاٟتجة تقـو ٓترب الواح

، كالطائفة تقع على الواحد فما فوؽ [ُِِالتوبة: ] كلينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذركف(
 كأمر اهلل بقبوؿ خربه كنذارتو.
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ن
)فلوال نفػر من  تفقػو ُب قولو تعاذل: ألف اهلل أمر بقبػوؿ خػرب العػادل ا١ت اكالواحد ٬تب أف يكوف عا١ت

كألف ، [ُِِالتوبة: ] كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين كلينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم(
)كإف كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: ،  العلمػاء ىػم كرثػة األنبيػاء كالقػائمػوف باٟتجػة الرسػاليػة بعدىػم

فمن أخذه أخذ ، كإنما كرثوا العلم، كال درىما انبياء لم يورثوا دينارن كإف األ، العلماء كرثة األنبياء
كما ،  كألف اٞتػاىػل فرضو السؤاؿ ال التعليم، [كصححو ابن حباف، ركاه أبو داكد كالًتمذم] بحظو كافر(
 ، [ّْالنحل: ] )فاسألوا أىل الذكر إف كنتم التعلموف(قاؿ تعاذل: 

من كافة  اْتيث يكوف متضلعن جػة أف يستػوُب شػركط االجتهػاد كلكػن ال يشػًتط فيمػن يقيػم اٟت
 ، العلـو الشرعية

ن
ُب ا١تسألة  اسواء كاف ٣تتهدن ، ْتكم ا١تسألة اليت يتكلم فيها اكإ٪تا يشًتط أف يكوف عا١ت
ركاه ] )بٌلغوا عني كلو آية( :صلى اهلل عليو كسلمكقد قاؿ ، أك ينقلها بدليلها أك ينقل اٟتكم بغَت دليل

 .[البخارم
)إف جػاءكػم فاسػق  :قاؿ تعاذل، ألف خػرب الفاسػق اليوثػق بو الواحد العادل ٬تب أف يكوف عدالن ك 

كلكن ، إذا دل تقم الثقة ُب ا١تخرب فبل يعٍت ىذا إطراح قولو بالكلية كإ٫تالوف، [ٔ: اٟتجرات] بنػبأ فتبينوا(
 :بالتثبت كالتبُت بالنسبة ٠ترب الفاسق فقاؿ ألف اهلل أمر، ٬تب التبُت بسؤاؿ من يوثق بعلمو كعدالتو

 كدل يأمر بإ٫تاؿ قولو بالكلية. )فتبينوا(
ألنو اليثبػت علمو كعػدالتػو عنػد  عند من ٮتاطبو اكالواحد العادل العدؿ ينبغي أف يكوف معركفن 

)كقد  اهلل: رٛتو كُب تعليل ذلك قاؿ ابن حـز، إال إذا كاف يعرفو -الذم ستقاـ عليو اٟتجة  -ا١تخاطب 
 فإذا كاف الراكم عدالن ، ذكرنا ُب الباب الذم قبل ىذا كجوب قبوؿ نذارة العدؿ النافر للتفقو ُب الدين

فإف كاف كثَت الغلط كالغفلة غَت ضابط ، كجب قبوؿ نذارتو، لو بكتابو اأك ضابطن ، ١تا تفقو فيو احافظن 
كمن جهلنا حالو فلم ، فليس ٦تن أمرنا بقبوؿ نذارتوكإذا دل يتفقو ، فلم يتفقو فيما نفر للتفقو فيو، بكتابو

كأغافل ىو أـ حافظ أك ضابط؟ ففرض علينا التوقف عن قبوؿ خربه حىت ، ندر أفاسق ىو أـ عدؿ
أك قلة ، أك تثبت عندنا جرحتو، فيلزمنا حينئذ قبوؿ نذارتو، يصح عندنا فقهو كعدالتو كضبطو أك حفظو

ك٦تا يدؿ على ىذا ، [ُّٖ/ُاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ: ]فيلزمنا اطراح خربه( ، حفظو كضبطو
كلينذركا ، )فلػوال نفػر مػن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينشرط ا١تعرفة: قولو تعاذل: ، الشرط

ٔتا يعٍت أهنم ، فأمر اهلل بقبوؿ نذارة الطائفة ا١تتفقهة على قومهم لكوهنم منهم، [ُِِالتوبة: ] قومهم(
 عرفوف عنهم التفقو ُب الدين.يعرفوهنم كي

ككاف كثَت من ، ألف اٟتجة قامت بالرسل على أقوامهم كالواحد اليشًتط فيو أف يكوف ذا سلطاف
)ياحسرة على العباد مايأتيهم من رسوؿ إال كانوا بو الرسل مستضعفُت ُب أقوامهم:كما قاؿ تعاذل: 
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)أـ أنا خير من ىذا الذم ىو  -ُب كصف فرعوف ١توسى  -كقاؿ تعاذل ، [َّيس: ] يستهزئوف( 
)قالػػوا ياشعػػيب  :-حكاية عن قـو شعيب  –كقاؿ تعاذل ، [ِٓالزخرؼ: ] مهين كاليكاد يبين(

ىود: ] كماأنت علينا بعزيز(، كلوال رىطك لرجمناؾ، اكإنا لنراؾ فينا ضعيفن ، مما تقوؿ امانفقػو كثيرن 
اؿ لو أف لي بكم قوةن أك آكم إلى ركن )ق :-حكاية عن لوط عليو السبلـ  -كقاؿ تعاذل ، [ُٗ

من الرسػل كانوا  اكىػى تػدؿ على أف كثيػرن ، كاآليػات ُب ىػذا ا١تعنػى كثيػرة، [َٖىود: ] شديد(
)لئبل كقد قامت اٟتجة ّٔم مع ذلك كما قاؿ تعاذل: ، مستضعفُت دل يكونوا ذكم سلطاف ُب أقوامهم

أما إقامة اٟتجة من السلطاف أك نوابو من ، [ُٓٔء: النسا] يكوف للناس على اهلل حجة بعد الرسل(
 ، كىذا ٤تل إٚتاع بُت العلماء، القضػاة فهذا شرط الستيفاء العقوبة ٦تن أذنب ُب دار اإلسبلـ

  -صفة من تيقاـ عليو الحجة )الميخاطب بالحجة(: عشرة: المسألة الخامسة
قائمػة عليػو ٔتجػرد ٘تكنػو مػن طلبها ال إف ا١تكلف ا١تخاطب باٟتجة عػذره ينقطػع كتعتػرب اٟتجػة 

 ْتقيقة بلوغها إليو. كالدليل على ذلك:
)ياأيها الذين كقولو تعاذل: ، [ّْالنحل: ] )فاسألوا أىل الذكر إف كنتم التعلموف(كقولو تعاذل: 

)طلب العلم كقولو صلى اهلل عليو كسلم: ، [ُاٟتجرات: ] آمنوا التقدموا بين يدم اهلل كرسولو(
 ، [صححو السيوطي ٔتجموع طرقو]يضة على كل مسلم( فر 

كأحواؿ ا١تتمكن من طلب ، تكلم ُب مسألتُت: صفة التمكنكمن جهة التمكن ن، كغَتىا من األدلة
 العلم.

 : صفة التمكن من طلب العلم:أكالن 
 كالتمكن لو شرطاف:

ا إلػى ا٠تطػػاب مػن جهػة ا١تكٌلف: كىػو شػرط سػبلمػة اآلالت اليت يستطيػع أف يصػل ّٔ -ُ
كيشًتط للوصوؿ إذل ا٠تطاب القدرة على ، فيشًتط لفهم ا٠تطاب سبلمة السمع كالعقل، كيفهمػػو

ٔتحلو كببلده. فإذا فقد السمع أك العقل  االوصوؿ إليو بالسفر كغَته إذا دل يكن ا٠تطاب )العلم( متيسرن 
 أك عجز عن الوصوؿ للخطاب فهو غَت متمكن من العلم. 

 اهة اٟتجة الرسالية )أم العلم الشرعي(: فشرط التمكن أف يكوف ىذا العلم متيسرن كمن ج -ِ
كإذا ، (افإذا ٖتقق التمكن للمكلف فلو أحواؿ سنذكرىا ُب )ثانين ، ٯتكن للمكلف الوصوؿ إليو اموجودن 

ُب عرصات  وفلػم يتحقػق لػو التمكػن فهػذا ٦تن دل تصلػو اٟتجػة الرساليػة ُب الدنيػا كىو من الذين ٯتتحن
 كقد اليتحقق لو التمكن ُب كقت ٍب يتحقق لو بعد ذلك ُب الدنيا حسب تغَت األحواؿ.، القيامة
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 : أحواؿ المتمكن من طلب العلم:اثانين  
كىذا لو أحواؿ من جهة أدائو ماكجب ، (كىػو الذم ٖتقق لو التمكن على الصفة ا١تذكورة ُب )أكالن 

)ال يكلف اهلل نفسا إال  :كالضابط اٞتامع ىنا ىو قولو تعاذل، لكعليو من طلب العلم أك تقصَته ُب ذ
 أما أحوالو فهى:، [ِٖٔ: البقرة] كسعها(

 يسعى في طلب العلم الواجب كيدركو:أف  الحاؿ األكؿ:
، أف يرٖتػل إذل حيػث ٬تد من يفتيويفتيػو ببلػده  اكمػن حػق السػعي أنو ٬تػب عليػو إذا دل ٬تػد أحػدن 

 فهذا قد أدل كاجبو كأدرؾ اٟتق. ن يقيم عليو اٟتجةفإذا كيجد م
 أال يسعى في طلب العلم الواجب: ة:الحاؿ الثاني
كُب ىػذا ، كىو آٍب ُب الدنيا كاآلخرة، هلوغَت معذكر ّت، ميعرض عن اٟتق، مفٌرط، فهذا مقٌصر

، فقصَّر عنو كدل يعرفو، عنو)فكػل مػن ٘تٌكن من معرفة ماأمر اهلل بو كهنى  رٛتو اهلل: الصنػف قاؿ ابن القيم
 لى ىذا القوؿ سائر أىل العلم.كع، [ِّٗ/ُ: مدارج السالكُت] فقد قامت عليو اٟتجة(

 في طلب العلم الواجب كيدرؾ بعضو: أف يسعى الحاؿ الثالثة:
كأنو إذا اختلفت ، كأنػو إذا بلغػو خبػر مػن غَت ثقة أف يتثبت فيو، كمػن حػق السػعي أف ٬تتهػد فيػو

فإذا سعي حق السعي كدل ٬تد من ، يو األقواؿ ُب ا١تسألة فإنو ٬تب عليو الًتجيح بسؤاؿ األعلم األكثقلد
 يقيم عليو اٟتجة فلو حاالف:

فهػذا قاؿ فيو ابن حـز )كأمػا مػن بلغ إليو خرب غَت  :سعي كدل ٬تد إال من يدٌلو على الباطل -ُ
دل يعلم ىو بفسقو. فهذا ىو مبلغ اجتهاد  صحيح عن النبيص كصححو لو متأكؿ أك جاىل أك فاسق

فهو إف عمل ٔتا بلغو من ذلك الباطل ، ىذا اإلنساف كدل يكلفو اهلل تعاذل أكثر ماُب كسعو كال مادل يبلغو
قصده  فهو ٣تتهد مأجور مرة ُب، ال إٍب عليو. ألنو دل يتجانف إلٍب كاألعماؿ بالنيات، فمعذكر ّتهلو

كالذم يظهر أف ىذا ا١تكلف إذا دل يدرؾ اٟتق فيما يتعلق بالتوحيد ، [ٓٔ/ُ بنيتو إذل ا٠تَت( )اإلحكاـ:
ن دل يدرؾ اٟتق ُب أما م، فحكمو حكم غَت ا١تتمكن الذم دل تبلغو حجة ُب الدنيا كٮتترب يـو القيامة

 فهذا ال إٍب عليو باتفاؽ العلماء.، مع سعيو -غَت التوحيد  - بعض األحكاـ
، لنقص العلم باٟتجة الرسالية كندرة من يعرفو أك يدؿ عليو اٟتق: سعى كدل يدرؾ إال بعض -ِ

نػزؿ خػرب زيػد بن كعلى ىػذا اٟتػاؿ يت، فهذا ناجو قد أدل كاجبو، عض اٟتقفمن سعى كدل يدرؾ إال ب
كذلك فيما ركاه ، ككاف قد رحل من مكة إذل الشاـ يطلب اٟتق لدل اليهود كالنصارل، عمػرك بن نفيل

من اليهود  افلقي عالمن ، زيد بن عمرك بن نفيل خرج إلى الشاـ يسأؿ عن الدين كيتبعو)أف البخارم 
فسألو عن دينهم فقاؿ: إني لعلى أف أدين دينكم فأخبػرني. فقاؿ: التكوف على ديننػا حتى تأخذ 
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كال أحمل من غضب اهلل شيئا أبدا ، بنصيبػك من غضب اهلل. قاؿ زيد: ماأًفرُّ إال من غضب اهلل 
. قاؿ زيد: كماالحنيف؟ اأستطيعيو؟ فهل تديلُّني على غيره؟ قاؿ: ما أعلمو إال أف يكوف حنيفن  كأني

من  اكاليعبد إال اهلل. فخرج زيد فلقي عالمن  اكال نصرانين  الم يكن يهودين ، قاؿ: دين إبراىيم
أفر إال فذكر مثلو فقاؿ: لن تكوف على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة اهلل. قاؿ: ما، النصارل

كأني أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ ، كالأحمل من لعنة اهلل كال من غضبو شيئا أبدا، من لعنة اهلل
 اكال نصرانين  الم يكن يهودين ، . قاؿ: كماالحنيف؟ قاؿ: دين إبراىيماقاؿ: ماأعلمو إال أف يكوف حنيفن 

فلما برز رفع يديو فقاؿ: ، جكاليعبد إال اهلل. فلما رأل زيد قولهم في إبراىيم عليو السبلـ خر 
)ككقع في حديث زيد ابن حارثة : قاؿ ابن حجر ُب الشرح، اللهم إني أشهد أني على دين إبراىيم(

 اقاؿ لي شيخ من أحبار الشاـ: إنك لتسألني عن دين ماأعلم أحدن ) –أم عن زيد بن عمرك  -
بببلدؾ كجميع  م تطلب قد ظهرقاؿ فقدمت عليو فقاؿ: إف الذ، بالجزيرة ايعبد اهلل بو إال شيخن 

، ك ىو خارجأ، كقد خرج في أرضك نبي)ُب ركاية الطرباين من ىذا الوجو ك  من رأيتهم في ضبلؿ(
ككاف يقوؿ: اللهم لو )كُب ركاية ابن اسحق  :-إذل أف قاؿ ابن حجر  - فارجع كصٌدقو كآمن بو(

فتح ] (ى األرض براحتو(ثم يسجد عل، لموكلكني ال أع، أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك بو
، ْْٓ – ْْٗاٞتامع ُب طلب العلم الشريف لعبد القادر عبد العزيز: ص ] [ُْٓ، ُْْ/ٕ: البارم
 .[بتصرؼ َْٔ، ْٗٓ

 -كصفة قيامها:، القدر الذم تقـو بو الحجة على الكافر الجاىل عشرة: المسألة السادسة
نقوؿ: ىو اٟتد الذم بو يندفع جهل  : القىٍدر الذم تقـو بو الحجة على الكافر الجاىل:أكالن 

على كجو  -فحيثما يتمكن من العلم ، ك٭تقق عنده العلم ْتجة كنذارة الرسل، الكافر بنذارة الرسل
، كريفع عنو العذر باٞتهل، فقد أقيمت عليو اٟتجة، كالغاية اليت أرسلوا ألجلها، بدعوة الرسل -اإلٚتاؿ 

بن  اأف ٤تمدن  -عن أم طريق  -فلو بلغو من العلم ، ريطكىو ٤تاسب على ما يقع فيو من تقصَت كتف
لكفى ّٔذا القدر ، قد أرسلو اهلل تعاذل بالتوحيد كنبذ الشرؾ كالتنديد، عبد اهلل ىو رسوؿ اهلل للعا١تُت

عن ، كما ُب اٟتديث الذم يركيو مسلم بسنده عن أيب ىريرة،  لقياـ اٟتجة عليو من جهة نذارة الرسل
)كالذم نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ىذه األمة  عليو كسلم أنو قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل

فدؿ اٟتديث ، يهودم كال نصراني ثم يموت كلم يؤمن بالذم أيرسلت بو إال كاف من أصحاب النار(
كبدعوتو إذل ، بأنو رسوؿ اهلل للعا١تُت -٣ترد ٝتاع  -على أف من ٝتع بالنيب صلى اهلل عليو كسلم 

ككاف من أصحاب ، إال حق عليو العذاب، ٍب دل يؤمن بو كٔتا جاء بو، ليت جاء ّٔا من عند ربوالتوحيد ا
: )فإ٪تا أكجب النيب صلى اهلل عليو كسلم اإلٯتاف بو على من ٝتع بأمره صلى اهلل عليو ، النار قاؿ ابن حـز
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كأغفاؿ األرض من ، كا١تغرب، كجزائر البحور، فكل من كاف ُب أقاصي اٞتنوب كالشماؿ كا١تشرؽ، كسلم 
أما ، فسمع بذكره صلى اهلل عليو كسلم ففيرض عليو البحث عن حالو كإعبلمو كاإلٯتاف بو، أىل الشرؾ

ال ، فهو مؤمن على الفطرة األكذل صحيح اإلٯتاف امن دل يبلغو ذكره صلى اهلل عليو كسلم فإف كاف موحدن 
وحد فهو من الذين جاء النص بأنو يوقد لو كإف كاف غَت م، كىو من أىل اٞتنة، عذاب عليو ُب اآلخرة

كقاؿ ، [ُُُ/ٓاإلحكاـ: ]كمن أىب ىلك( ، فمن دخلها ٧تا، فيؤمركف بالدخوؿ فيها، يـو القيامة نار
كالقدرة ، )كاٟتجة على العباد إ٪تا تقـو بشيئُت بشرط التمكن من العلم ٔتا أنزؿ اهلل رٛتو اهلل: ابن تيميو

كإذا انقطع ، عن العلم كآّنوف أك العاجز عن العمل فبل أمر عليو كال هنيفأما العاجز ، على العمل بو
كاف ذلك ُب حق العاجز عن العلم أك العمل بقولو كمن ،  العلم ببعض الدين أك حصل العجز عن بعضو

كما أف الداخل ُب اإلسبلـ ال ٯتكن ،  انقطع عن العلم ّتميع الدين أك عجز عن ٚتيعو كآّنوف مثبلن 
ال ، كا١تتعلم كا١تسًتشد، ككذلك التائب من الذنوب، لقن ٚتيع شرائعو كيؤمر ّٔا كلهاولو أف يحُت دخ

فإنو ال يطيق ذلك كإذا دل يطقو دل يكن ، ٯتكن ُب أكؿ األمر أف يؤمر ّتميع الدين كيذكر لو ٚتيع العلم
بل يعفو عن ، بو ٚتيعو ابتداءدل يكن للعادل كاألمَت أف يوج اكإذا دل يكن كاجبن ، عليو ُب ىذه اٟتاؿ اكاجبن 

كال ، كما عفى الرسوؿ عنو إذل كقت بيانو،  األمر كالنهي ٔتا ال ٯتكن علمو كعملو إذل كقت اإلمكاف
يكوف ذلك من باب إقرار احملرمات كترؾ األمر بالواجبات ألف الوجوب كالتحرًن مشركط بإمكاف العلم 

، [َٔ، ٗٓ :٣َِتموع الفتاكم: ]ُب األصل(  اجبن فإف العجز مسقط لؤلمر كالنهي كإف كاف كا، كالعمل
كجب عليو اإلٯتاف كالتصديق ٔتا ، نقوؿ: كلكن من ٘تكن من العلم بدعوة الرسل كعجز عن العمل بو

كسقط عنو العمل بو إذل حُت ٘تكنو من العمل  -ألنو عمل قليب ال سلطاف ١تخلوؽ عليو ٯتنعو  -علم 
كتقصَت ا١ترء با١تيسور كفيما يستطيع إتيانو كالقياـ بو ال يعترب ، ورٔتا علم؛ فيسقط ا١تعسور كيبقى ا١تيس

، [ُٔالتغابن: ] )فاتقوا اهلل ما استطعتم(لقولو تعاذل: ، لتوفر االستطاعة كا١تقدرة على اإلتياف بو اعذرن 
ط كالقاعدة الفقهية تقوؿ: )ا١تيسور ال يسق، [ِٖٔالبقرة: ] إال كسعها( ا)ال يكلف اهلل نفسن كقاؿ: 

كمثاؿ من آمن كصدؽ كدل يتمكن من إظهار إٯتانو كالعمل بو؛ مؤمن آؿ فرعوف من قـو ، با١تعسور(
على اٟتبشة  اككذلك النجاشي رغم أنو كاف حاكمن ، ككذلك كانت امرأة فرعوف مع فرعوف كقومو، فرعوف

، سبلـ كا٢تجرةبل دل يكن يتمكن من ٦تارسة كثَت من شعائر اإل، إال أنو دل يكن ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل
)إف أخاكم كمع ذلك ١تا مات قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم: ، كغَت ذلك!، كاٟتج، كاٞتهاد

كعليو نقوؿ: أٯتا كافر ، [ُِْٕصحيح سنن ابن ماجة: ] فقوموا فصلوا عليو(، النجاشي قد مات
، مت عليو حجة الرسلفقد قا، أرض كاف يعيش يصلو ىذا القدر من العلم النبوم بلغة يفهمها أم كُب

، فإف قابل ذلك باٞتحود كالرد كالعناد إذل أف مات على ذلك، كاالتباع، ككجب عليو اإلٯتاف كالتصديق
البعض ٦تن يتوسعوف فيما ال ينبغي كبغَت  -كقوؿ ، فقد حق عليو العذاب كىو ُب جهنم كبئس ا١تصَت
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أف ييدفع ما عند الكافر ، ركط صحتهاإف من مستلزمات قياـ اٟتجة على الكافر كش :-علم كال دليل  
كأف ، خطأ ما ىو عليو من كفر كضبلؿ -على كجو التفصيل  -كأف يبُت لو ، من شبهات حوؿ اإلسبلـ

ادؿ كييقاـ من أجل ذلك الندكات كاٟتلقات كغَت ذلك ، كمن ٍب يتم ترغيبو باعتناؽ اإلسبلـ، ييناقش ك٬تي
كىو ، كعليو نقوؿ: ىذا القوؿ باطل كغَت صحيح، من سلطاف! من األقواؿ الساقطة اليت ما أنزؿ اهلل ّٔا

كىو قوؿ ٤تدث دل يقل بو أحد من الصحابة أك التابعُت ، كاألدلة اآلنفة الذكر، ٥تالف للسنة الصحيحة
كترغيبهم ، كلكن الذم ٯتكن قولو: إف دحض حجج الكفار كبياف زيفها كبطبلهنا، ٢تم بإحساف

إال أنو يعترب فوؽ اٟتد الذم ، ااـ الدعوة كىو أمر ٤تمود كمطلوب شرعن ىو من ٘ت، باإلسبلـ كغَت ذلك
ٔتا  اإٚتالين  اٍب إف ىذا الكافر لو آمن إٯتانن ، كاليت ييعذب رادىا كجاحدىا!، بو تقـو اٟتجة على الكافر

٬تب عليو ، لو حكم اإلسبلـ كحصانتو ابلغو من علم النبوة كنطق بالشهادتُت فهو بذلك أصبح مسلمن 
أف يتحرؾ كيبذؿ قصارل جهده كاستطاعتو ُب معرفة ما ٬تب عليو أف يعرفو من عقائد  -مباشرة  -

 -كا١تقصر ُب ىذا اٞتانب ، كما هني عنو لينتهي عنو، كما أمر اهلل بو ليلتزمو، اإلسبلـ على كجو التفصيل
 .كىو غَت معذكر باٞتهل! ايعترب آٙتن  -ُب بذؿ جهد يستطيعو 

الوسيلة اليت من خبل٢تا ، ا١تراد بصفة قياـ اٟتجةلحجة على الكافر الجاىل: : صفة قياـ ااثانين 
قق عنده العلم ، تقـو اٟتجة على اٞتاىل الكافر كعليو نقوؿ: أٯتا كسيلة يندفع ّٔا جهل الكافر كٖتي

 ُب ااإلٚتارل بنبوة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كبالدعوة اليت جاء ّٔا فهي كسيلة صحيحة كمعتربة شرعن 
كإ٪تا ، قياـ اٟتجة؛ ألف العربة من قياـ اٟتجة ليست ذات الوسيلة أك األدات اليت من خبل٢تا تقـو اٟتجة

العربة ُب إ٬تاد ا١تقدرة أك االستطاعة عند ا١تخالف احملجوج على العلم بالقدر الذم يندفع بو جهلو 
عرفو فيها على اإلسبلـ ، اىلفاٟتجة قد تقـو بواسطة مسلم التقى ساعة من عمره مع الكافر اٞت، كعذره

، كال يشًتط ٢تذا ا١تسلم أف يكوف من ٛتلة الشهادات العليا ُب الشريعة أك من العلماء البارزين، كعقيدتو
كقد ، ألف فاقد الشيء ال ٯتكن يعطيو، كإ٪تا يشًتط فيو أف يكوف عا١تا باٟتجة اليت يقيمها على اٞتاىل

كا١تنتشرة ، كاإلنًتنت كغَتىا من كسائل اإلعبلـ ا١ترئية كا١تسموعة ،ككذلك التلفاز، تقـو بواسطة ا١تذياع
أك الصحف ، أك آّبلت اإلسبلمية، كالكتب الدينية،  الوسائل ا١تقركءة اكمنها أيضن ، ُب كل مكاف

شريطة أف يعلم أنو القرآف ، كأ٫تها كأعظمها بلوغ نسخ من القرآف الكرًن ليد الكافر اٞتاىل، اليومية
كغَت ذلك من الوسائل اليت ٯتكن من ، ذم أنزؿ على ٤تمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو كسلمالكرًن ال

دل يعد ، كلكثرة ىذه الوسائل كسعة انتشارىا، خبل٢تا أف يتحقق العلم بالدعوة اإلسبلمية عند اآلخرين
اٟتجة ال كقوؿ القائل: أف ، اكٓتاصة من كاف كفرىم أصلين ، اٞتهل بالدين مشكلة يعتذر ّٔا الناس

بل الدليل دؿ على أف ، ىو قوؿ باطل كحصر يعوزه الدليل، ييقيمها على ا١تخالفُت إال العلماء العارفوف
يقوؿ الشيخ سعيد حول رٛتو اهلل: ، كٔتن ليسوا بعلماء!، اٟتجة ٯتكن أف تقـو على ا١تخالفُت بالعلماء
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أك التلفاز أك الكتاب أك آّلة أك  )فما من إنساف إال كقد ٝتع عن اإلسبلـ كرسولو بواسطة ا١تذياع 
ككاف شيخنا اٟتامد رٛتو اهلل يرل أف اٟتجة ُب عصرنا قد ، احملاضرات أك الدعوة ا١تباشرة أك ا٠تلطة ١تسلم

٦تا يوجب على اإلنساف ، قامت على كل إنساف ٔتا شاع كاستفاض عن بعثة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
، [ٖٖ/ُالعقائد اإلسبلمية: ، األساس ُب السنة كفقهها] قصر(فإذا دل يفعل فهو ا١ت، البحث كالسؤاؿ

كلسعة انتشار ا٠ترب عن بعثة نبينا ٤تمد ، لكثرة الوسائل اإلعبلمية، قوؿ: كبلـ الشيخ ٭تمل على العمـون
رل عليو ، أٌما أف ٬تـز أنو ال يوجد ُب ىذا الزماف كافر بعينو ييعذر باٞتهل، صلى اهلل عليو كسلم أك ٬تي

فهذا أمر ال يصح اإلقداـ عليو ألنو ال علم لنا بو كليس بوسعنا اإلحاطة أك ، كحكم أىل الفًتةكصف 
  .[بتصرؼ ٕٗ – ٕٕ، ٖٖ، ٕٖ العذر باٞتهل كقياـ اٟتجة أليب بصَت: ص] اٞتـز بو!

 -كصفة قيامها:، القدر الذم تقـو بو الحجة على المسلم الجاىل عشرة: المسألة السابعة
ذكرنا آنفا أف اٟتديث عن القدر  الذم تقـو بو الحجة على المسلم الجاىل:: القدر أكالن  

، الذم بو تقـو اٟتجة على ا١تسلم اٞتاىل ٮتتلف بعض الشيء عما قلناه ٓتصوص الكافر اٞتاىل
، كيؤمن باإلسبلـ كلو على كجو اإلٚتاؿ، رسوؿ اهلل افا١تسلم اٞتاىل يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدن 

كمن كانت ىذه صفتو ال يصح أف يقاؿ فيو ما قيل فيمن دل ، من أحكامو التفصيلية ايعرؼ كثَتن كلرٔتا 
لذلك ، عن اإلسبلـ حىت كال أٝتو اكال يعرؼ شيئن ، يسمع قط عن بعثة نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم

ـو عليو ٔتا فإف اٟتجة تق، نقوؿ: لو أف ا١تسلم كقع ُب ناقضة من نواقص اإلسبلـ عن جهل منو يعذره
ال تقـو  -ٟتداثة عهده باإلسبلـ  مثبلن  -فلو استحل الربا ، يدفع جهلو ُب ىذه الناقضة اليت كقع فيها

كأف اهلل قد حـر ا٠تمر كا١تيسر ، كأف صياـ شهر رمضاف فرض، عليو اٟتجة لو بُت لو أف الصبلة فرض
اء حكم اإلسبلـ ُب الربا؛ ألف كل ذلك ال أك بيُت لو ٚتيع أحكاـ الدين ككصلو فيها ا٠ترب باستثن، كالزىن

لذلك حىت تقـو عليو اٟتجة ال بد ، يوجد عنده االستطاعة على دفع جهلو ُب حكم اإلسبلـ ُب الربا!
كبذلك تكوف ، الذم يدفع عنو اٞتهل ْتكم الرىب -قاؿ اهلل قاؿ رسولو  -من أف يصلو النص الشرعي 

ن أيب طالب رضي اهلل عنو عندما أذف البن عباس أف يذىب كىذا ما فعلو علي ب، اٟتجة قد قامت عليو
م كقتئذو أكثر من ١تناظرة ا٠توارج كإقامة اٟتجة عليهم بإزالة ما عندىم من شبو حىت قيل إنو رجع منه

قيم عليهم اٟتجة ُب كجوب الصلوات كشاىدنا أف ابن عباس دل يناظر ا٠توارج كي، أربعة آالؼ رجل
أك أف يـو البعث كالنشور ، ك كجوب حج البيت ١تن استطاع إليو سبيبلن أ، أك صياـ رمضاف، ا٠تمس

ككذلك فعل عمر بن عبد ، من شبو إ٪تا أقاـ عليهم اٟتجة بدفع تأكيبلهتم الباطلة كما عندىم، حق
"غيبلف القدرم" ٍب بعد موتو نقض ، العزيز رضي اهلل عنو عندما ناظر القدرية حىت أظهر ٢تم اٟتق فأقركه

ما فعلو عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو مع قدامة بن مظعوف عندما أكؿ اآلية  اكأيضن ، صلب كقتلالتوبة ف
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من دكف أف ٮتوض معو ُب مسائل ، فأقاـ عليو اٟتجة ُب مسألة تأكيلو ا٠تاطئ لآلية، كأباح لنفسو ا٠تمر 
 كىذا أمر بُت ال ٭تتاج إذل مزيد استدالؿ كإيضاح. ، أخرل من أحكاـ الدين

فهي ٗتتلف باختبلؼ اٞتهاؿ كحسب ما عندىم  صفة قياـ الحجة على المسلم الجاىل: :اثانين 
كمثل ىذا ، فبعض الشبو تزكؿ كتقاـ اٟتجة على صاحبها ّٓرد بلوغو النص من الكتاب كالسنة، من شبو

أف  -إال أنو حافظ للنص ا١تطلوب فاىم ١تدلوالتو ، مهما كاف مستواه العلمي قليبلن  -يستطيع أم مسلم 
ككذلك لو كصلو النص عن طريق الكتاب أك ا١تذياع كغَتىا من كسائل اإلعبلـ ، يقيم عليو اٟتجة

كلكن بعض الشبو مصدرىا الفهم ، ثل ىذا اٞتاىلفكل ذلك يكفي إلقامة اٟتجة على م، كاإلخبار
للوسيلة اليت فمثل ىذه اٟتالة ال بد ، أك لعدـ إحساف التوفيق بُت النصوص، ا٠تاطئ للنص ك١تراد الشارع

كيدفع ، من خبل٢تا تقاـ اٟتجة أف ٖتيط بقدر من العلم الذم ٭تقق العلم عند اٞتاىل فيما قد جهل فيو
بشبهة  الكن يشًتط فيو أف يكوف قد أحاط علمن ، كالوسيلة ىذه قد تتمثل ُب أم مسلم، عنو شبهتو

كيقـو مقامو كتب ، يء ال يعطيو!كإال فاقد الش، كبقدر من العلم الذم يدفع عنو شبهتو كجهلو، اٞتاىل
، ككذلك ما يكتب من مقاالت إسبلمية ُب آّبلت كغَتىا، أىل العلم ١تا فيها من التفصيبلت كالشركح

كا٠تطب كا١تواعظ اليت يلقيها أىل العلم ُب اٟتلقات كعرب كسائل اإلعبلـ ، ككذلك الدركس العلمية
إال أنو يشًتط ُب ٚتيع ما ذكرنا من كسائل أف ، ٟتجةفكل ىذه الوسائل ٯتكن أف تقـو ّٔا ا، ا١تختلفة

كأف تتضمن اإلجابة الشرعية الصحيحة على شبهتو بشكل ٯتكنو من معرفة اٟتق ، تراعي شبهة اٞتاىل
فهذا أمر متعسر ال ، كال يشًتط ُب قياـ اٟتجة إقناع اٞتاىل، كفيما أشكل عليو!، فيما كاف ٬تهلو

كعلى يد ، فاهلل تعاذل كحده الذم يهدم من يشاء كيضل من يشاء، اهللسلطاف للعبد عليو إال إذا شاء 
قاؿ الشيخ ، [ِّنفاؿ: األ] (ألسمعهم اكلو علم فيهم خيرن )قاؿ تعاذل: ، من يشاء سبحانو كتعاذل

على تعلم الدين ألٝتعهم أم ألفهمهم. ىذا يدؿ على أف  ا٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل: )أم حرصن 
، ثر الناس اليـو عدؿ منو سبحانو ١تا يعلم ُب قلؤّم من عدـ اٟترص على تعلم الدينعدـ الفهم ُب أك

 فتبُت أف من أعظم األسباب ا١توجبة لكوف اإلنساف من شر الدكاب ىو عدـ اٟترص على تعلم الدين(
 اٍستىمىعيوهي كىىيٍم يػىٍلعىبيوفى مىا يىٍأتًيًهٍم ًمٍن ًذٍكرو ًمٍن رىبًّْهٍم ميٍحدىثو ًإالَّ )كما قاؿ تعاذل: ،  [مفيد ا١تستفيد]

  .[بتصرؼ َُٗ، َُٖ العذر باٞتهل كقياـ اٟتجة أليب بصَت: ص] [ِاألنبياء: ] (الىية قلوبهم
 

 -قياـ الحجة غير فقهها كالتزامها: عشرة: المسألة الثامنة
بلغة  إذ يكفي لقياـ اٟتجة على احملجوج أف تصلو، ليس من شركط قياـ اٟتجة فقهها أك التزامها

إذ ، سواء عقل ا٠تطاب كفقهو كالتزمو أك أنو دل يعقلو كدل يفقهو، يفهم مدلوالت ا٠تطاب كما يراد منو
 -الذم كتب اهلل عليو العمى  -حيث أف الكافر ، يوجد فرؽ بُت فهم ا٠تطاب كبُت فقو كالتزاـ ا٠تطاب
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فهو إف مر عليها ، ج اهلل عليويستفد منها ُب معرفة كفقو حج كٝتع كبصر إال أنو ال، كإف كاف لو قلب 
، افهو كإف كاف لو قلب إال أنو مقفل ال يفقو من اٟتق شيئن ، اٯتر كاألصم األبكم الذم ال يعقل شيئن 

فهو لو رأل يرل ظاىر األشياء من ، اككذلك بصره فإف عليو غشاكة الباطل ال يبصر فيو من اٟتق شيئن 
يفهم  اكحركفن  اك ٝتعو فهو إف ٝتع يسمع أصواتن ككذل، دكف أف يهتدم إذل حقيقتها كالغاية منها

كمن  ، كاألنعاـ بل أضل سبيبلن ،  كما ٬تب عليو ٨توىا، من دكف أف يفقو ما ييراد منها، مدلوالهتا اللغوية
كىو معذكر باٞتهل إذل أف يفقو حقيقة ا٠تطاب ، كاف كذلك ال يصح أف يقاؿ أف اٟتجة دل تقم عليو

هيٍم مىٍن يىٍستىًمعي ًإلىٍيكى كىجىعىٍلنىا قاؿ تعاذل: ، حجج اهلل البيانات عليوكحقيقة ما يراد منو من قياـ  )كىًمنػٍ
ًإٍف يػىرىٍكا كيلَّ آيىةو ال يػيٍؤًمنيوا ًبهىا( اعىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي كىًفي آذىانًًهٍم كىقٍػرن  قاؿ ، [ِٓاألنعاـ: ] كى

كيستمع ما تدعوه إليو من توحيد ربك كأمره ، ع القرآف منكابن جرير ُب التفسَت: )يقوؿ: من يستم
فيفهم حجج اهلل عليو ُب ، كال يتدبره كال يصغي لو ٝتعو ليتفقو، كال يفقو ما تقوؿ كال يوعيو قلبو، كهنيو

ألف اهلل قد جعل ، إ٪تا يسمع صوتك كقراءتك ككبلمك كال يعقل عنك ما تقوؿ، تنزيلو الذم أنزلو عليك
كاإلصغاء ١تا تدعوىم ، عن فهم ما تتلوا عليهم اكصممن  كجعل ُب آذاهنم ثقبلن  -أغطية  -نو على قلبو أك

كمثل البهيمة اليت تسمع النداء كال تدرم ما   اكعن قتادة قاؿ: يسمعوف بآذاهنم كال يعوف منو شيئن ، إليو
اتًنىا صيمّّ كىبيٍكمه ًفي الظُّليمىاًت )كىالًَّذينى كىذَّبيوا بًآيى قاؿ تعاذل: ، [َُٕ، ُٗٔ/ٕجامع الباف: ]يقاؿ ٢تا( 

) ٍأ يىٍجعىٍلوي عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ًأ اللَّوي ييٍضًلٍلوي كىمىٍن يىشى الًَّذينى كقاؿ: ، [ّٗاألنعاـ: ] مىٍن يىشى )كىال تىكيونيوا كى
األنفاؿ: ] مُّ اٍلبيٍكمي الًَّذينى ال يػىٍعًقليوفى(قىاليوا سىًمٍعنىا كىىيٍم ال يىٍسمىعيوفى. ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابّْ ًعٍندى اللًَّو الصُّ 

ًثيرن كقاؿ: ، [ِِ ٍنًس لىهيٍم قػيليوبه ال يػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍم أىٍعيينه ال  ا)كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىنَّمى كى ًمنى اٍلًجنّْ كىاأٍلً
 نٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى(يػيٍبًصريكفى ًبهىا كىلىهيٍم آذىافه ال يىٍسمىعيوفى ًبهىا أيكلىًئكى كىاأٍلى 

 اقاؿ ابن كثَت: )يعٍت ليس ينتفعوف بشيء من ىذا اٞتوارح اليت جعلها اهلل سببن ، [ُٕٗاألعراؼ: ]
ا ًإٍف مىكَّنَّاكيٍم ًفيًو كىجىعىٍلنىا لىهيٍم سىٍمعن كما قاؿ تعاذل: ،  للهدايا ةن فىمىا  اأىٍبصىارن كى  ا)كىلىقىٍد مىكَّنَّاىيٍم ًفيمى كىأىٍفًئدى

انيوا يىٍجحىديكفى بًآياًت اللًَّو كىحىا تػيهيٍم ًمٍن شىٍيءو ًإٍذ كى هيٍم سىٍمعيهيٍم كىال أىٍبصىاريىيٍم كىال أىٍفًئدى ؽى ًبًهٍم مىا  أىٍغنىى عىنػٍ
انيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيوفى( يسمعوف اٟتق  أم ىؤالء الذين ال، )أكلئك كاألنعاـ(كقولو: ، [ِٔاألحقاؼ: ] كى

كال يعونو كال يبصركف ا٢تدل كاألنعاـ السارحة اليت ال تنتفع ّٔذه اٟتواس منها إال ُب الذم ييقيتها من 
اءن كقولو تعاذل: ،  ظاىر اٟتياة الدنيا ا ال يىٍسمىعي ًإالَّ ديعىاءن كىنًدى ثىًل الًَّذم يػىٍنًعقي ًبمى )كىمىثىلي الًَّذينى كىفىريكا كىمى

أم كمثلهم ُب حاؿ دعائهم إذل اإلٯتاف كمثل األنعاـ ، [ُُٕالبقرة: ] ٍميه فػىهيٍم ال يػىٍعًقليوفى(صيمّّ بيٍكمه عي 
أم من ، (بل ىم أضل)ك٢تذا قاؿ ُب ىؤالء ، و ما يقوؿفقإذا دعاىا راعيها ال تسمع إال صوتو كال ت

كألهنا تفعل ما ، ىؤالءكإف دل تفقو كبلمو ٓتبلؼ ، تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبسَّ ا قد الدكاب ألهن
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فكفر باهلل كأشرؾ ، خلقت لو إما بطبعها كإما بتسخَتىا ٓتبلؼ الكافر فإنو إ٪تا خلق ليعبد اهلل كيوحده 
هيٍم مىٍن يىٍستىًمعيوفى ًإلىٍيكى أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الصُّمَّ كىلىٍو  )كقاؿ تعاذل: ، [ِٕٗ/ِتفسَت ابن كثَت: ] بو( كىًمنػٍ

انيوا ال يػىٍعًقليوفى  انيوا ال يػيٍبًصريكفى ، كى هيٍم مىٍن يػىٍنظيري ًإلىٍيكى أىفىأىٍنتى تػىٍهًدم اٍلعيٍميى كىلىٍو كى ، ِْيونس: ] (كًمنػٍ
كما أنك ال تقدر أف تسمع يا ٤تمد ،  قاؿ ابن جرير ُب التفسَت: )يقوؿ لنبيو صلى اهلل عليو كسلم، [ّْ

ألين ختمت عليو أنو ال ، لبتو فهم ذلكس افكذلك ال تقدر أف تفهم أمرم كهني قلبن ، من سلبتو السمع
ًثيرن )كقاؿ تعاذل: ، [ُُٗ/ُُجامع البياف: ] يؤمن( ًإنَّا لىنػىرىاؾى  اقىاليوا يىا شيعىٍيبي مىا نػىٍفقىوي كى ًممَّا تػىقيوؿي كى

نىا بًعىزًيزو  اًفينىا ضىًعيفن  النيب شعيب عليو فرغم أف ، [ُٗىود: ] (كىلىٍوال رىٍىطيكى لىرىجىٍمنىاؾى كىمىا أىٍنتى عىلىيػٍ
إال أهنم كانوا ال يفقهوف ، كيقيم عليو اٟتجة تلو اٟتجة، السبلـ كاف ٮتاطب قومو بلغتهم اليت يفهموهنا

ل الذم ٯتكنو من معرفة األشياء على قألف الكافر ليس لو الع، كال يعلموف حقيقة كثَت ٦تا كاف ٮتربىم بو
ا١تلك: ] (نَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا ًفي أىٍصحىاًب السًَّعيرً كىقىاليوا لىٍو كي )كما قاؿ تعاذل عنهم: ،  حقيقتها

يفكر أك نعقل من يعي ك  ٝتع أك لو كنا نسمع، قاؿ ابن عباس: )لو كنا نسمع ا٢تدل أك نعقلو، [َُ
: اٞتامع] (اقاؿ القرطيب ُب "اٞتامع": )كدؿ على أف الكافر دل يعط من العقل شيئن ، عقل من ٯتيز كينظر(

ـٍ ىيٍم قػىٍوـه طىاغيوفى )كُب قولو تعاذل: ، [ّٕ/ُٕ ا أى ـٍ تىٍأميريىيٍم أىٍحبلميهيٍم ًبهىذى قاؿ ، [ِّالطور: ] (أى
كإ٪تا يعطى ، ألف العقل ال يعطى للكافر كلو كاف لو عقل آلمن، أم أذىاهنم، (أحبلمهم)القرطيب: قيل 

كد األمر العقل ٯتيز العلم كيقدر ا١تقادير ٟتدك ، كالذىن يقبل العلم ٚتلة، الكافر الذىن فصار عليو حجة
، النصراين اما أعقل فبلنن ، قاؿ: يا رسوؿ اهلل أف رجبلن ، كركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كالنهي
كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا ))مو إف الكافر ال عقل لو أما سمعت قوؿ اهلل تعالى: فقاؿ: 

اًب السًَّعيرً ًفي أى  ٍب قاؿ: ، كُب حديث ابن عمر: فزجره النيب صلى اهلل عليو كسلم، ([َُا١تلك: ] (ٍصحى
قاؿ األلوسي: )كُب التأكيبلت لعلم ، [ّٕ/ُٕاٞتامع: ] فإف العاقل من يعمل بطاعة اهلل(، )مو

كاف حقيقة العلم ا٢تدل: فإف اهلل تعاذل أخرب أف ما صنعوا من النفاؽ إفساد منهم مع عدـ العلم فلو  
دؿ على أف التكليف يعتمد  افحيث كاف إفسادن ، اللتكليف كال علم ٢تم بو دل يكن فعلهم إفسادن  اشرطن 

كقاؿ ، [ُْٓ/ُركح ا١تعاين: ] فيكوف حجة عليهم(، قياـ آلة العلم كالتمكن من ا١تعرفة ال حقيقة ا١تعرفة
، ف الكرًن فمن بلغو القرآف فقد بلغتو اٟتجة)فإف حجة اهلل ىو القرآ رٛتو اهلل: ٤تمد بن عبد الوىاب

فإف أكثر الكفار كا١تنافقُت من ، كلكن أصل اإلشكاؿ أنكم ال تفرقوف بُت قياـ اٟتجة كبُت فهم اٟتجة
ـٍ تىٍحسىبي أىفَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك )كما قاؿ تعاذل: ،  ا١تسلمُت دل يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم أى

اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىًبيبلن  يػىٍعًقليوفى  إذل أف قاؿ: )فإذا كاف ا١تعُت يكفر ، ([ْْالفرقاف: ] (ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كى
فمن ا١تعلـو أف قيامها ليس معناه أف يفهم كبلـ اهلل كرسولو مثل فهم أيب بكر ، إذا قامت عليو اٟتجة
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شيء يعذر بو فهو كافر كما كاف الكفار كلهم  بل إذا بلغو كبلـ اهلل كرسولو كخبل من، رضي اهلل عنو 
، الرسائل الشخصية] ((كجعلنا على قلوبهم أكنةن أف يفقهوه)م اٟتجة بالقرآف مع قوؿ اهلل: تقـو عليه

فدؿ ذلك على أف "الفهم" الذم بو تقـو اٟتجة ىو فهم ، [ِْْك َِِالقسم ا٠تامس: ص 
ال الفهم ٟتقيقة ا٠تطاب الذم يؤدم ، ع من ذلككخلوه ٦تا ٯتن، من حيث دالالتو اللغوية، ا٠تطاب

 لو ا٢تداية كشرح صدره لئلسبلـ إذ ال سبيل إذل ذلك إال ما شاء اهلل، بصاحبو إذل االلتزاـ كاالقتناع
 .[ٖٔ – ّٖالعذر باٞتهل كقياـ اٟتجة أليب بصَت: ص ]

 
 -شركط قياـ الحجة في الشرائع: عشرة: المسألة التاسعة

 م.التمكن من العل -ُ
 .[ٓموانع التكفَت لعلي ا٠تضَت: ص ]القدرة على العمل  -ِ
 

 -موانع قياـ الحجة في المسائل الظاىرة: المسألة العشركف:
 عدـ التمييز كالصغَت أك اٞتنوف أك الصمم. 
 .عدـ الفهم لكونو دل يفهم ا٠تطاب كدل ٭تضر ترٚتاف فهذا ٔتنزلة األصم 

فإهنم ٯتتحنوف ُب اآلخرة( ، لصغَت كآّنوف كمن مات ُب فًتةقاؿ ابن تيمية: )من دل تبلغو الدعوة كا
 .[ْٕٕص  ُْالفتاكل: ]

 ال يكفر )قاؿ ابن تيمية ُب حديث العهد كصاحب البادية ، حديث العهد كمن نشأ ُب بادية
العلماء من استحل شيئا من احملرمات لقرب عهده باإلسبلـ أك لنشأتو ببادية بعيدة فإف حكم الكفر ال 

كقاؿ )الكفر ا١تعذب عليو ال يكوف إال بعد ، [َُٓص  ِٖالفتاكل: ]إال بعد بلوغ الرسالة( يكوف 
 .[ٖٕص  ِالفتاكل: ]الرسالة( 
   من نشأ ُب ببلد كفر قاؿ ابن حـز )من دل تبلغو كاجبات الدين فإنو معذكر كال مبلمة عليو كقد

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف جعفر بن أيب طالب كأصحابو رضى اهلل عنهم بأرض اٟتبشة كرس
با١تدينة كالقرآف ينزؿ كالشرائع تشرع فبل يبلغ إذل جعفر كأصحابو أصبل النقطاع الطريق ٚتلة من ا١تدينة 
إذل أرض اٟتبشة كبقوا كذلك ست سنُت فما ضرىم ذلك ُب دينهم شيئا إذ عملوا باحملـر كتركوا 

 .[َٔص  ْالفصل: ]( ا١تفركض
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 -موانع قياـ الحجة في المسائل الخفية: العشركف:المسألة الحادية ك  
 اٞتهل.  
 عدـ العلم بداللة النص. 
 عدـ فهم اٟتجة. 
 عدـ ا١تعاندة. 
 .[ْٓ، ْْاٟتقائق لعلي ا٠تضَت ص ]

* * * 
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 الفصل السادس 

 وأحكام الديار، الوالء والبراء
 كفيو مسائل:

 -معنى الوالء كالبراء: :المسألة األكلى
قاؿ ، اكالمحبة كاإلكراـ كاالحتراـ كالكوف مع المحبوبين كمتابعتهم ظاىرن ىو النصرة الوالء: 

اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ الًَّذينى آمىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مّْنى الظُّليمىاًت ًإلىى النػُّويًر كىالًَّذينى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىيمي الطَّ تعاذل: 
 .[ِٕٓالبقرة: ] (ييٍخرًجيونػىهيم مّْنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاتً 

الوالء كالرباء ُب اإلسبلـ حملمد ] ص كالعداكة بعد اإلعذار كاإلنذارىو البعد كالخبل كالرباء:
 .[بتصرؼ َٓالقحطاين: ص 

 -الوالء كالبراء من ركائز التوحيد: المسألة الثانية:
كضحها القرآف  بل ال يوجد مسألة عقدية، إف الوالء كالرباء من أبرز عقائد كٝتات الدين اإلسبلمي

، فهو دين األنبياء كا١ترسلُت، كما كٌضح مسألة الوالء كالرباء  -بعد التوحيد كنقيضو كىو الشرؾ  -الكرًن 
 ، كمؤمنُت ككفار، بو انقسمت ا٠تليقة إذل أبرار كفجار

مد سؤاؿ طيرح على الشيخ ٤ت] كمنو ما يدخل ُب الكبائر، كالوالء كالرباء؛ منو ما ينقض اإلسبلـ بالكلية
 .[ُالقحطاين: ص 

 -:كالبراء مراتب الوالء المسألة الثالثة:
كالء على اإلسبلـ كاإلٯتاف ، ف عبلقتنا مع الناس؛ ىي كالء كبراءأ - أخي ا١توحد -اعلم 
ككالؤنا كبراؤنا ا٪تا ىو على ىذا ا١تنهج الذم أٚتعت ، كبراء من الكفر كالفسوؽ كالعصياف، كاإلحساف

على ، أال كىو الكتاب كالسنة -ال على فرد كال على طائفة  -أف ٧تتمع عليو  عليو األمة ككجب علينا
من غَت تبعيض ألحكامو أك ٖتريف لنصوصو ، ما كانت عليو اٞتماعة األكذل ُب االعتقاد كالقوؿ كالعمل

 كمعانيو. 
 مراتب الوالء:  -ُ

 كىو ثبلثة مراتب: ، فأما الوالء؛ فهو احملبة كالنصرة ُب اهلل تعاذل
 

 ا١ترتبة األكذل؛ الوالء ٞتماعة ا١تسلمُت: 
كدل يرجع عنو أك ينقضو ، كٚتاعة ا١تسلمُت؛ ىي األمة اٞتامعة لكل من كيلد ُب اإلسبلـ أك دخل فيو

كما أف معاداهتا أك مواالة غَتىا من األمم؛ ،  ؛ كاجبة ُب شريعة اهلل- اكشعوبن  اأفرادن  -كمواالهتا ، بناقض
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ا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي )قاؿ تعاذل: ، من اإلسبلـ كخلع رقبتو من األعناؽىو موجب للكفر كا٠تركج   ًإنَّمى
ةى كىيػيٍؤتيو  كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىالًَّذينى ، فى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى كىالًَّذينى آىمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى

كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم )كقاؿ تعاذل: ، [ٔٓ، ٓٓا١تائدة: ] (للًَّو ىيمي اٍلغىالًبيوفى آىمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى ا
  .[ُٕالتوبة: ] (أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 

 ا١ترتبة الثانية؛ الوالء ألىل السنة كاٞتماعة: 
بلـ على ما كاف كىم من كاف ُب اإلس، كأىل السنة كاٞتماعة؛ ىم الفرقة الناجية من فرؽ األمة

ركل أٛتد كأبو داكد ، عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو الكراـ ُب االعتقاد كالقوؿ كالعمل
)أف أىل الكتاب قبلكم بإسناد صحيح عن معاكية رضي اهلل عنو؛ أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

مة ستفترؽ على ثبلثة كسبعين فرقة في أال كأف ىذه األ، تفرقوا على ثنتين كسبعين فرقة في االىواء
كمن ركاية الًتمذم عن عبد اهلل بن عمر رضي ، كىي الجماعة(، إال كاحدة، كلها في النار،  األىواء
 . )ما أنا عليو كأصحابي(أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا سيئل عن الفرقة الناجية؟ قاؿ: ، اهلل عنو

 صورة: ا١ترتبة الثالثة؛ الوالء للطائفة ا١تن
فيهم مقاـ اإلمامة  اقائمن ، كأىل الطائفة ا١تنصورة؛ ىم من كاف ُب اإلسبلـ من أىل السنة كاٞتماعة

)كال تزاؿ عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: ، كالكفاية ُب العلم كالدعوة كاٞتهاد ُب سبيل اهلل تعاذل
حتى ياتي أمر اهلل كىم على ال يضرىم من خذلهم كال من خالفهم ، طائفة من أمتي على الحق

 . حتى تقـو الساعة(، لعدكىم قاىرين، )ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرينكُب حديث آخر: ، ذلك(
 مراتب البراء:  -ِ

 ا١ترتبة األكذل؛ الرباءة من الكفار كا١تشركُت: 
بيُت من أىل الكفر األصلي من كتا -كانت أك ٚتاعة   افردن  -كالكفار كا١تشركوف؛ ىم كل طائفة 

كالرباءة منهم؛ أصل من  - ردة ظاىرة غَت ميلتبسة كىم ا١ترتدكف -ككثنُت أك من أىل الكفر الطارئ 
كتكوف على قدر كفرىم باهلل كإشراكهم بو ، ينتقض بانتقاضو كال يقـو إال على أساسو، اصوؿ التوحيد

 كعداكهتم هلل كلرسولو كللمؤمنُت. 
انىٍت لىكيٍم أيسٍ )قاؿ تعاذل:  ةه حىسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا ًلقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآىءي ًمٍنكيٍم قىٍد كى وى

ا حى  اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ تَّى تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىًممَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
الى تىًجدي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى )كقاؿ تعاذل: ، [ْا١تمتحنة: ] (دىهي كىحٍ 

انيوا آىبىاءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشيرىتػىهيمٍ    .[ِِآّادلة: ] (كىرىسيولىوي كىلىٍو كى
 نية؛ الرباءة من عمل أىل البدعة كالفرقة: ا١ترتبة الثا
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كأىل البدعة كالفرقة؛ ىم كل فرقة انتسبت إذل اإلسبلـ كطرأ عليها من البدع كاحملدثات ما أخرجها  
ُب  -قلة ككثرة  -على قدر ما أتت من ذلك ، عن منهج الفرقة الناجية ُب االعتقاد أك القوؿ أك العمل

ُب الكفر لعدـ كقوعها ُب بدع مكفرة أك مع كقوعها ُب ذلك لوجود  كدل يدخلها، أصوؿ الدين أك فركعو
 . امانع من ا١توانع ا١تعتربة شرعن 

 ا١ترتبة الثالثة؛ الرباءة من عمل العصاة من أىل السنة كاٞتماعة: 
 -كلكنو يينزلو ، كىم من يرتكب من الذنوب الكبائر كالصغائر ما ال ٮترجو عن السنة كاٞتماعة

قاؿ اهلل تعاذل: ، منزلة دكف منزلة اإلحساف كالصبلح كالسبق إذل ا٠تَتات -ى من ذلك على قدر ما أت
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىيي ) ةى كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ًقيميوفى الصَّبلى

ًكيمه كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىييًطيعي  ، [ُٕالتوبة: ] (وفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍرحىميهيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حى
كتدرج ُب مراقي القرب ليكوف  -كالءن كبراءن  -طوىب ١تن استكمل ىذه ا١تراتب كارتقاىا  :نقوؿ اكختامن 

كاهلل يؤٌب فضلو من  - من اهلل كفضبلن نعمة  -كمن أصفيائو كخلصائو  - اكصدقن  احقن  -من أكلياء اهلل 
فأطعو كاتقو  اأردت أخي ا١تسلم أف تكوف هلل كلين  فإذا، [ُِٔ كِْٕالبقرة: ] (كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه )، يشاء

انيوا الًَّذينى آىمى ، لىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو الى خىٍوؼه عى )يكن لك ما تريد؛ ، جهدؾ نيوا كىكى
، كعلى قدر الطاعات تيرفع الدرجات، كعلى قدر أىل العـز تكوف العزائم، [ّٔ، ِٔيونس: ] (يػىتػَّقيوفى 

مراتب الوالء كالرباء أليب ] [َٔالرٛتن: ] (ىىٍل جىزىاءي اإٍلًٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلًٍحسىافي )كاألمر كما قاؿ اهلل تعاذل: 
 . [بتصرؼ ْ – ُعبد اهلل ا١تيلودم زكريا: ص 

 -أنواع المواالة: المسألة الرابعة:
 كىذا كفر أكرب كليس فيو  أك المواالة الميطلقة(:، التولي كىو: ماييسمى بػ)المواالة الكبرل
 كىو أربعة أنواع:، تفصيل

 محبة الكفار لدينهم: 
، القوميُترعُت ك٭تب اٟتداثيُت ك كمن ٭تب الدٯتقراطيُت من أجل الدٯتقراطية ك٭تب الرب١تانيُت ا١تش

يا أيها الذين آمنوا ال : )قاؿ تعاذل، من أجل توجهاهتم كعقائدىم؛ فهذا كافر كفر تورل، ك٨توىم
، [ُٓا١تائدة: ] ء بعض كمن يتولهم منكم فإنو منهم(تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكليا

  .[ِِٖ/ٓالنهاية: ]قالو ابن االثَت ُب ، احملب ؛فإف من معاين " كرل " أم
  تولي نصرة كإعانة:

اليـو على كالذم يعُت النصارل أك اليهود ،  فكل من أعاف الكفار على ا١تسلمُت فهو كافر مرتد
ء بعض يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكليا)قاؿ تعاذل: ، ا١تسلمُت
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ة فلَتجع إذل كتاب الشيخ ناصر الفهد كمن أراد اإلطال، [ُٓا١تائدة: ] كمن يتولهم منكم فإنو منهم( 
كال يهولنك أمر ، فإنو من أحسن ما كتب ُب ىذا الباب، ا١تسمى بػ "التبياف ُب كفر من أعاف األمريكاف"

 أىل اإلرجاء. 
  تولي تحالف:

لكنو كعد ّٔا ، كلو دل تقع النصرة فعبل، فكل من ٖتالف مع الكفار كعقد معهم حلفا ١تناصرهتم
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولوف إلخوانهم )قاؿ تعاذل: ، ٖتالف معهم على ذلكد ك كبالدعم كتعاق

م أحدا أبدا كإف قوتلتم الذين كفركا من أىل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم كال نطيع فيك
قاؿ القاسم بن سبلـ: ، بُت ا١تنافقُت كبعض يهود ا١تدينةكىذا حلف كاف ، [ُُاٟتشر: ] لننصرنكم(

، كمثلو عقد [ِِٖ/ٓ: النهاية]كقالو ابن األثَت ، [ُِْ/ّالغريب: ] ؿ للحليف "كرل"()إنو يقا
 كىو ما يسمونو زكرا "اإلرىاب". ، احملالفات حملاربة اٞتهاد كآّاىدين

  تولي موافقة:
، كمن جعل الدٯتقراطية ُب اٟتكم مثل الكفار كبر١تانات مثلهم ك٣تالس تشريعية أك ٞتاف كىيئات

بل ألف فيو الكتب ، كىذا قد بينو أئمة الدعوة النجدية أحسن بياف، فهذا توالىم، الكفارمثل صنيع 
فقد ألف سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد ، فيمن كافق ا١تشركُت كالكفار على كفرىم كشركهم

كألف ٛتد بن عتيق كتاب "النجاة ، الوىاب كتاب "الدالئل" ا١تسمى "حكم مواالة أىل اإلشراؾ"
  ن مواالة ا١ترتدين كأىل اإلشراؾ"لفكاؾ مكا

كليس كما يقوؿ أىل ، دكف النظر إلى اإلعتقاد، ككل ىذه األنواع األربعة يكفر بمجرد فعلها
 اإلرجاء.
 :كىي قسماف:  المواالة 

 قسم يسمى التولي:  
، ك ا١تطلقةكأحيانا تسمى ا١تواالة الكربل أك العظمى أك العامة أ، كىو األقساـ اليت ذكرنا قبل ىذا

 كىذه كلمات مًتادفة للتورل. 
  مواالة صغرل أك مقيدة: 

، كىي كل ما فيو إعزاز للكفار من إكرامهم أك تقدٯتهم ُب آّالس أك اٗتاىم عماال ك٨تو ذلك
)يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء قاؿ تعاذل: ، كمن كبائر الذنوب، فهذا معصية

فسمى إلقاء ا١تودة مواالة كدل يكفرىم ّٔا بل ناداىم باسم ، [ُا١تمتحنة: ]ودة( تلقوف إليهم بالم
كىذه اآلية فسرىا عمر فيمن اٗتذ كاتبا نصرانيا ١تا أنكر على أيب موسى األشعرم ، كمن أراد ، اإلٯتاف
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ىاب ُب بسط ىذه ا١تسألة فلَتاجع كتاب "أكثق عرل اإلٯتاف" لسليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الو  
ئلو ُب "٣تموع الرسائل كرسالة "ا١تواالة" لبعد اللطيف بن عبد الرٛتن ُب رسا، "٣تموعة التوحيد"

 . [بتصرؼ ّ – ُاٟتد الفاصل بُت مواالة كتورل الكفار لعلي ا٠تضَت: ص ]كا١تسائل" 
 -تقسيم خاطيء ألنواع المواالة: المسألة الخامسة:

 ر كمظاىرهتم تنقسم إذل: مواالة الكفا مرجئة العصر يقولوف أف 
كىو النوع ا١تخرج من ا١تلة ، مظاىرهتم كمواالهتم ُب الظاىر مع حبهم ك مودهتم ُب الباطن -ُ
 ا١تكفر. 
كىذا ، أك ملكو كسلطتو، مظاىرهتم كمواالهتم ُب الظاىر ١تصلحة الشخص كخوفو على نفسو -ِ

 النوع كبَتة من كبائر الذنوب ليس ٥ترجا من ا١تلة. 
 كدرء الشر كالفتنة عنهم كىذا النوع جائز.، الهتم كمظاىرهتم ١تصلحة ا١تسلمُتموا -ّ

كقد ، ك٥تالف لكبلـ أئمة العلم، كال ريب أف ىذا التقسيم خطأ تنقضو نصوص الكتاب كالسنة
امتؤلت مؤلفات ا١تتقدمُت كا١تتأخرين من أئمة الدعوة من الفتاكل كالرسائل اليت تدؿ على بطبلف ىذا 

ذلك أف من مواالة الكفار كمظاىرهتم على ا١تسلمُت ، ٦تا ال يكاد ٮتفى على من طالع كتبهم ،التقسيم
كما كاف كذلك فإنو ٭تكم بو ، بداللة نصوص كثَتة سنذكر بعضها إف شاء اهلل، من نواقض االسبلـ

ا مع ماُب ىذ، كحينئذ فبل معٌت للتقسيم ا١تذكور، كاليقاؿ تتوقف ردتو على ماُب باطنو، على ردة فاعلو
ذلك أنو يقوؿ: )مواالهتم كمظاىرهتم ١تصلحة ا١تسلمُت(! فليت ، التقسيم من تناقض ُب ألفاظو كتركيبو

أهنا أضر كقد نص القرآف العظيم على ، شعرم كيف تكوف مواالة كمظاىرة الكفار من مصلحة ا١تسلمُت
ض إال تفعلوه تكن فتنة في كالذين كفركا بعضهم أكلياء بع)قاؿ تعاذل: ، شيء على اإلسبلـ كأىلو؟

إال تفعلوه تكن )كمعٌت قولو: قاؿ اإلماـ ابن كثَت رٛتو اهلل: )، [ّٕاألنفاؿ: ] (األرض كفساد كبير
؛ أم إف دل ٕتانبوا ا١تشركُت كتوالوا ا١تؤمنُت كإال كقعت فتنة ُب الناس كىو (فتنة في األرض كفساد كبير

كما بعث اهلل ، (فيقع بُت الناس فساد منتشر عريض طويلالتباس األمر كاختبلط ا١تؤمنُت بالكافرين 
إال ١تنع الكفر من أف يكوف  كال شرع اٞتهاد أصبلن ، الرسل إال ليميز ّٔم بُت أكلياءه كأكلياء الطاغوت

كالفتنة ، [ّٗاألنفاؿ: ] (كقاتلوىم حتى التكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل)كما قاؿ تعاذل: ،  اظاىرن 
ال يتخذ )كما قاؿ تعاذل: ،  تخذكا أكلياءت سيوؼ العزة إال ١تنع الكفار من أف يي كال سل، ىي الكفر

آؿ عمراف: ] (المؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف المؤمنين كمن يفعل ذلك فليس من اهلل في شيء
كتناصح ، كتؤتي الزكاة، كتقيم الصبلة، )أبايعك على أف تعبد اهللككما صح ُب اٟتديث: ، [ِٖ

فكيف ، [ركاه أٛتد كالنسائي من حديث جرير البجلي رضي اهلل عنو] كتفارؽ المشركين(، المسلمين
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تكوف من مصلحة ا١تسلمُت ُب شيء أف يعاف الكفار على ظهورىم كاستعبلءىم على ا١تسلمُت  
منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أف  اترل كثيرن )كيف كقد قاؿ تعاذل: ،  بالقوة؟!

كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليو ما ،  عليهم كفي العذاب ىم خالدكفسخط اهلل
كلو أف السائل قاؿ: مداراهتم أك ، ؟[ُٖ، َٖا١تائدة: ] (اتخذكىم أكلياء كلكن كثيرا منهم فاسقوف

لها كمعلـو أف األلفاظ اليت جع، ١تصلحة ا١تسلمُت لكاف لذلك كجو، أك اتقاء شرىم، معاملتهم باٟتسٌت
فبل يصح ْتاؿ أف ، ال يصح ْتاؿ أف ٬تمع بينها كبُت ا١تصاحل الشرعية، اهلل تعاذل أٝتاء ١تا يناقض اإلٯتاف

فكذلك ال يصح أف يقاؿ ْتاؿ إف مواالة ، يقاؿ إف النفاؽ أك الكفر أك الشرؾ من مصلحة ا١تسلمُت
فالواجب أف يتنبو سلمُت. كالشرؾ باٝتو كرٝتو من مصلحة ا١ت، الكفار كمظاىرهتم كىي الكفر بعينو

 : ففيما يتعلق بأحكاـ ا١ترتد أمراف مهما، كما أنو قد تقرر ُب أصوؿ أىل السنة،  ٢تذا ا١تسلم
أما من  -إال عن ا١تكره  -أف نواقض اإلٯتاف ال يندفع حكم الردة عن الواقع فيها بعلم أحد٫تا: 

، كسبحاف اهلل، عذر يرفع عنو حكم الردةفليس ىذا ب، اقًتفها النو استحب اٟتياة الدنيا على اآلخرة
ذلك بأهنم استحبوا اٟتياة الدنيا على )أليس حب الدنيا ىو أعظم ما دعا الكفار إذل كفرىم كما تعاذل: 

عهم كأبصارىم كأكلئك أكلئك الذين طبع اهلل على قلؤّم كٝت، كأف اهلل ال يهدم القـو الكافريناآلخرة 
كركل مسلم من ، ؟[َُٗ – َُٕالنحل: ]( آلخرة ىم ا٠تاسركفال جـر أهنم ُب ا، ىم الغافلوف

، كقطع الليل المظلم  ا)بادركا باألعماؿ فتنن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 
 . يبيع دينو بعرض من الدنيا(، اك يصبح كافرن  اأك يمسي مؤمنن ، اك يمسي كافرن ، ايصبح الرجل مؤمنن 
كيشًتط البياف إف كاف مثلو يعذر ، ٭تكم بكفره بعد البياف، من أتى بناقض عمليأف األمر الثاين: 

بل ىذا ال يقولو ، كال يقاؿ؛ إنو ال يكفر إال إذا علمنا موافقة باطنو لظاىره، ّتهلو ُب غَت األمور اٞتلية
كم بكفره ظاىرا بل حىت ا١تتقدمُت منهم يقولوف؛ من فعل ما ال يكوف إال كفرا ُب الظاىر ٨ت، إال ا١ترجئة

، فإف كاف باطنو ٓتبلؼ ظاىره فهو مؤمن عند اهلل، بالعمل بالظاىر كاهلل يتوذل السرائر األننا أمرنا شرعن 
، ال ٭تكم بكفر من أتى بناقض إال بعد أف يعرؼ أف باطنو يوافق ظاىره!!، كإ٪تا قاؿ بعض مرجئة العصر

كأخرل ىي ، فما فائدة ىذا الشرط إذا؟، باطنو ماذا نصنع إف دل يكن ٙتة سبيل إذل معرفة، فليت شعرم
كظاىرىم كأعاهنم على نقض دين اإلسبلـ عركة عركة؟ كىو مع ذلك ، أدىى كأمر؛ ماذا لو كاذل الكفار

كىل يزيد قوؿ لسانو ، فما يغٍت عنا لسانو كىو يهدـ الدين بفعلو، يزعم بلسانو أنو مؤمن بديننا بقلبو
أعٍت  -فبل جـر دل يذكر الفقهاء ىذا الشرط ، د االمر غَت تتبيب؟!جرٯتة فعلو غَت شناعة كىل يزي

ألنو المعٌت ، من األفعاؿ اعند ذكر ما يصَت بو ا١تسلم مرتدن  -اشًتاط العلم ٔتوافقة الباطن للظاىر 
إذ ا١تقصود باٟتكم ، كال ٬ترم اشًتاطو إذا كاف الفعل ردة ُب حد ذاتو على فقو الشريعة البتة، لذكره
كال ٮتفى أنو ٯتكن لكل مرتد أف يزعم بلسانو أف باطنو ٥تالف لظاىر ، على فاعلو منع نفس الفعل بالردة
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ك٢تذا ، فيطول األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ُب ىذا الباب، ٍب يفعل ما يشاء من أفعاؿ الردة، فعلو 
قاضي عياض رٛتو اهلل: كما يقوؿ ال،  ٭تكم الفقهاء بردة من أتى بفعل اليصدر إال من كافر ُب الظاىر

باإلسبلـ  ا)ككذلك نكفر بكل فعل أٚتع ا١تسلموف أنو ال يصدر إال من كافر كإف كاف صاحبو مصرحن 
، َُِٕ/ِالشفاء: ]كمن شد الزنانَت( ، مع فعلو ذلك كالسعي إذل الكنائس كالبيع مع أىلها بزيهم

لداللة أف من يتوذل الكافرين كمعلـو أف مقتضى نصوص الكتاب كالسنة القطعية الثبوت كا، [َُّٕ
كنذكر فيما يلي نقوال عن أئمة الدعوة تزيد ما ، كيظاىرىم على ا١تؤمنُت أنو ناقض الٯتانو مرتد كافر

 : اذكرناه كضوحن 
ُب أجوبة ابٍت شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب اإلمامُت حسُت كعبد اهلل ما يلي: )ا١تسألة 

، ... الثانية؛ إظهار الطاعة كا١توافقة للمشركُت على دينهماا ا١تسلم مرتدن الثانية كىي: األشياء اليت يصَت ّٔ
إف الذين ارتدكا على أدبارىم من بعد ما تبين لهم الهدل الشيطاف سوؿ لهم )كالدليل قولو تعاذل: 

، ذلك بأنهم قالوا للذين كرىوا ما نزؿ اهلل سنطيعكم في بعض األمر كاهلل يعلم إسرارىم، كأملى لهم
كذكر الفقيو سليماف ، [(ِٕ، ٤ِٓتمد: ]( يف إذا توفتهم المبلئكة يضربوف كجوىهم كأدبارىمفك

كحديثا ، بن الشيخ عبد اهلل بن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ُب ىذه ا١تسألة عشرين آية من كتاب اهلل
مشركُت من غَت استدؿ ّٔا أف ا١تسلم إذا أظهر الطاعة كا١توافقة لل، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كيفعل األركاف ، ف كاف يشهد أف الالو إال اهللكإ، من اإلسبلـ اخارجن  اأنو يكوف بذلك مرتدن ، إكراه
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب: ، [َّْ : صا٠تمسة أف ذلك ال ينفعو ]٣تموعة التوحيد

كا٪تا ٛتلو على ذلك إما طمع ، م)أف يوافقهم ُب الظاىر مع ٥تالفتو ٢تم ُب الباطن كىو ليس ُب سلطاهن
فانو ُب ىذه اٟتاؿ يكوف ، أك خوؼ ٦تا ٭تدث ُب ا١تآؿ، ُب رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على )كىو ٦تن قاؿ اهلل فيهم: ، مرتدا كال تنفعو كراىتو ٢تم ُب الباطن
كال٤تبة ، فاخرب أنو دل ٭تملهم على الكفر اٞتهل أك بغضو، (اآلخرة كأف اهلل ال يهدم القـو الكافرين

كقاؿ ، [ُْٖ : ص٣تموعة التوحيد]كا٪تا ىو أف ٢تم حظا من حظوظ الدنيا فآثركه على الدين( ، الباطل
: )نقوؿ أعداؤنا معنا على أنواع: األكؿ؛ من عرؼ أف التوحيد دين اهلل كرسولو كأف ىذه اأيضن 

كالبشر انو الشرؾ كدل يلتفت اذل التوحيد علما كعمبل كال ترؾ الشرؾ فهذا   االعتقادات ُب اٟتجر كالشجر
ٍب قاؿ: )النوع الثاين: من عرؼ كلكن سب أىل التوحيد كمدح من عبد يوسف كاألشقر ، (كافر نقاتلو

كىي أضرحة كانت يطاؼ حو٢تا كيستغاث ّٔا كيسجد ٢تا على زعم أف ا١تقبورين  -كأيب علي كا٠تضر 
، اعظم كفرن لى من كحد اهلل كترؾ الشرؾ فهذا أكفضلهم ع -صاٟتُت الذين يشفعوف عند اهلل فيها من ال

النوع الثالث؛ من عرؼ التوحيد كاحبو كاتبعو كعرؼ الشرؾ كتركو لكن يكره من دخل ُب التوحيد ك٭تب 
ف بعداكة النوع الرابع؛ من سلم من ىذا كلو لكن أىل بدلو يصرحو ، من بقي على الشرؾ فهذا أيضا كافر
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فيقاتل أىل التوحيد ، كيسعوف ُب قتا٢تم كعذره أف ترؾ كطنو يشق عليو، أىل التوحيد كاتباع أىل الشرؾ 
كال ٯتكنو ذلك ، الهنم لو أمركه بًتؾ صياـ رمضاف، فهذا أيضا كافر، ك٬تاىد ٔتالو كنفسو، مع أىل بلده

كأما ، نو مفارقتهم إال بفراؽ كطنو فعلكال ٯتك، كلو أمركه أف يتزكج امرأة أبيو، إال بفراؽ كطنو فعل
فهذا ، موافقتهم على اٞتهاد ٔتالو كنفسو مع أهنم يريدكف قطع دين اهلل كرسولو فأكرب ٦تا ذكرنا بكثَت

ا١تسائل ] [(ُٗالنساء: ] (ستجدكف آخرين يريدكف أف يأمنوكم) :أيضا كافر ٦تن قاؿ اهلل فيهم
سبلـ العشرة ا١تشهورة:)كمنها الناقض الثامن؛ مظاىرة كقاؿ بعد ذكر نواقض اإل، [[ََّ/ْالنجدية: 

كمن يتولهم منكم فأنو منهم إف اهلل ال يهدم )كالدليل قولو تعاذل: ، ا١تشركُت كمعاكنتهم على ا١تسلمُت
)كال فرؽ ُب ٚتيع ىذه النواقض بُت ا٢تازؿ كاٞتاد كا٠تائف إال كقاؿ اإلماـ رٛتو اهلل: ، ((القـو الظالمين

: )كقد تقدـ أف مظاىرة ا١تشركُت كداللتهم على عورات ا١تسلمُت أك كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق، (ا١تكره
كل ىذه مكفرات ٦تن صدرت منو من غَت اإلكراه ا١تذكور ،  أك الرضى ٔتا ىم عليو، الذب عنهم بلساف

ص الدفاع عن أىل السنة كاالتباع: ]( كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار ك٭تب ا١تسلمُت، فهو مرتد
كالصحيح أف يقاؿ إف مواالة الكفار كمظاىرهتم على ، كا٠تبلصة: أف التقسيم ا١تذكور غَت صحيح، [ِّ

أك ، ُب ملك أك رغبة ُب دنيا اأك طمعن ، ُب الكفار اسواء فعل ذلك حبن ، ا١تسلمُت من نواقض اإلٯتاف
ك دل ٮتتلف ، نةكىذا كلو مقتضى نصوص الكتاب ك الس، مصلحة لشخصو أك زعامتو أك قومو كقبيلتو

غَت أف التعامل مع ، ابينن  اكمن قاؿ غَت ذلك أك نسب إليهم غَته فقد غلط عليهم غلطن ، فيو أئمة الدعوة
كمعلـو أف معاملتهم قد تبلغ إذل حد أف يتناك٢تا اسم ، الكفار ال يلـز بالضركرة أف يكوف مواالة ٢تم

، كوف من قبيل ا١تواالة اليت ىي ليست توليا ٢تمبل ت، كقد ال تبلغ ذلك، ا١تواالة كا١تظاىرة فتكوف ردة
كقد تكوف من ، فتكوف من الكبائر، كا١تواالة فيجعلها من الكبائر، عند من يفرؽ بُت التورل فيجعلو ردة

فيكوف حكمو ، ٍب قد ٭تصل ّٔذا التعامل مصلحة خاصة أك عامة، قبيل التعامل ا١تشركع ُب اٞتملة
أك دنيوية كاف ذلك من قبيل ، كانت شرعية كاف ذلك من العمل الصاحل  ْتسب ا١تصاحل ا١تًتتبة عليو إف

 سواء كانت دينية أك دنيوية. ، كإف ٚتع بُت ا١تصاحل كا١تفاسد كاف اٟتكم لؤلرجح منهما، ا١تباح
ال ٯتكن أف يعيش فيو ا١تسلموف من غَت التعامل  –ال سيما ُب ىذا العصر  -كننبو إذل أف العادل 

ُب تعامبلت  -شاؤكا أـ أبوا  -ع شعوب العادل دل كلو يشتبك ُب شبكات ضخمة ٕتمافالع، مع غَتىم
كمع ذلك فكل أمة تعد بعض التصرفات ، ال ٯتكن ّٓتمع أك دكلة أف تنفصل عنها طرفة عُت، ال ٖتصى

كذلك ىذه األمة اإلسبلمية قد جعل فيها مواالة الكفار ،  مع عدكىا خيانة تستوجب ا١تركؽ منها
سواء كاف  -م على ا١تسلمُت ىي ا٠تيانة العظمى اليت تستوجب مركؽ فاعلها من ىذه األمة كمظاىرهت

ىيهات! بل ىو مارؽ كافر ، كال ينفعو أف يعتذر ٢تا أف باطنو كاف مع ىذه األمة - اأك ٤تكومن  احاكمن 
ىذه األمة  للكفار ك٥تططاهتم ا٠تبيثة على امنذ أف ٝتح لنفسو أف يكوف عونن ، مرتد خائن لدينو كأمتو
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تقسيم خاطيء ألنواع ا١تواالة ]كىي أحوج ما تكوف إذل من ينصرىا ، كىي تعيش أحلك أزمنة ٤تنتها 
 .[بتصرؼ ٔ – ُٟتامد العلي: ص 

 -صور التولي الميكفر: المسألة السادسة:
 ىذه الصور كفر ٤تض كانسبلخ من الدين:

o .التورل ا١تطلق 
o ك٘تٍت انتصارىم على ا١تسلمُت.، ا٢تمكالرضا بأعم، كسلوكهم، مودهتم ألجل دينهم 
o .طاعتهم ُب أمور التشريع 
o كأف ا١تسلمُت ال ميزة ٢تم.، اعتقاد مساكاهتم با١تسلمُت 
o ك٤تبتهم.، التزلف إليهم لكسب رضاىم 
o كائتماهنم دكف ا١تسلمُت.، الوثوؽ ّٔم 
o .نصرهتم كمساعدهتم على حرب ا١تسلمُت 
o  ككذلك التشبو ا١تطلق ّٔم.، التوحيد كالعبادات ُب قضايا اكاستحسانن ، االتشبو ّٔم إعجابن 
o  كاالستغفار ١توتاىم.، آّاملةمشاركتهم ُب أعما٢تم الدينية كطقوسهم على سبيل 

 -صور المواالة غير الميكفرة: المسألة السابعة:
 ىذه الصور كبَتة من الكبائر يكفر فاعلها إذا استحل فعلها:

o .اٗتاذىم بطانة 
o كمبلينة اٟتربيُت منهم.، مداىنتهم كالتذلل ٢تم 
o .ا١تبالغة ُب تعظيمهم كرفع شأهنم 
o كال اقتضاء مصلحة عامة.، الدخوؿ ُب سلطاهنم بدكف حاجة 
o  كشعائرىم كا١توالد كاألعياد.التشبو ّٔم ُب أخبلقهم 
o .اإلقامة عندىم ١تن ال يستطيع إعبلف دينو مع قدرتو على ا٢تجرة 
o الوالء كالعداء ُب عبلقة ا١تسلم بغَت ا١تسلم لعبد  [عيادعائر الكفر ا١تختصة ّٔم كاألهتنئتهم بش

 .[َٕ، ٗٔ، ٖٔاهلل الطريقي: ص 
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  -راة:الفرؽ بين المداىنة كالمدا :المسألة الثامنة 
كالتغافل عن ، كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، ترؾ ما يجب هلل من الغيرةىي  ا١تداىنة:

)إف من كاف قبلكم كانوا إذا فعلت فيهم ُب حديث: كما ،  كىول نفساني، لغرض دنيوم، ذلك
كيواكلونهم كيشاربونهم كأف لم ، ثم أصبحوا من الغد يجالسوف أىلها، اأنكركىا ظاىرن ، الخطيئة

 ىي ا١تداىنة. ، مع القدرة على اإلنكار، فاالستئناس كا١تعاشرة، [متفق عليو] يفعلوا شيئا باألمس(
إذا خيف ، أك اإلعراض عنو، كترؾ الغلظة، بالقوؿ اللينفهي درء الشر المفسد  كا١تداراة:

كعن ، )شركم من اتقاه الناس خشية فحشو(كُب اٟتديث: ، أك حصل منو أكبر مما ىو مبلبس، شره
فلما دخل ، فقاؿ: "بئس أخو العشيرة ىو"، )أنو استأذف على النبي رجلعائشة رضي اهلل عنها: 

فقالت عائشة: )قلت فيو يا رسوؿ اهلل ما قلت؟ ، و الكبلـ(على النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ أالف ل
الفرؽ بُت ا١تداراة كا١تداىنة لعبد اللطيف آؿ ] [متفق عليو] فقاؿ: إف اهلل يبغض الفحش كالتفحش(

 .[ّٕ، ِٕ/ٖالشيخ: الدرر السنية: 
 -الفرؽ بين التولي المكفر كمعاملة الكافر بالمعركؼ: المسألة التاسعة:

كإف ١تصاحبة با١تعركؼ للوالدين الكافرين ثابتة بالكتاب كالسنة؛ كما قاؿ تعاذل: )فا١تعاشرة كا
لقماف: ]( اكصاحبهما في الدنيا معركفن ، جاىداؾ على أف تشرؾ بي ما ليس لك بو علم فبل تطعهما

عنها.  شيء غَت ٤تبتهم كمودهتم كمواالهتم ا١تنهي، ك٤تبة ا٠تَت كا٢تداية ٢تما أك لغَت٫تا من الكفار، [ُٓ
)ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين كلم يخرجوكم  كقد فٌرؽ اهلل تعاذل بُت األمرين بقولو:

إنما ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم ، من دياركم أف تبركىم كتقسطوا إليهم إف اهلل يحب المقسطين
ن يتولهم فأكلئك ىم كم، كأخرجوكم من دياركم كظاىركا على إخراجكم أف تولوىم، في الدين
كبُت التورل ا١تكفر. كدل ينو ، ففرؽ اهلل تعاذل بُت الرب كاإلقساط كاإلحساف، [ٗ، ٖا١تمتحنة: ]( الظالموف
 كهنى عن الثاين ىنا كُب مواضع أخرل من كتابو.، عن األكذل

 -الفرؽ بين التولي المكفركالتيقية الجائزة: المسألة العاشرة:
أك تورل كفرىم ، الكفار كمظاىرهتم على ا١توحدين باللساف أك بالسناف ىو نصرة :فالتورل ا١تكفر

أما التقية؛ فهي جائزة ، )كمن يتولهم منكم فإنو منهم(كشركهم كإعانتهم عليو.. كقد قاؿ تعاذل فيو: 
كىي اٟتذر من الكفار بإخفاء ، )إال أف تتقوا منهم تقاة(كما قاؿ تعاذل: ،  للمسلم إف خاؼ الكفار

من  اكمداراهتم حاؿ ا٠توؼ منهم بشرط أف ال يعينهم على كفر أك يتوالىم أك يرتكب شيئن ، ا١تعاداة
 ا١تكفرات. 
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ال ٭تل الطعن ُب دينو أك رميو بالنفاؽ ألجلها أك تكفَته ، فهي رخصة للمسلم ا١تستضعف 
الة الثبلثينية الرس]مة ألعداء اهلل كشرط لصحة إسبلمو كإلزامو بإظهار العداكة للكفار كا١تراغ، ٔتجردىا

 . [ِٖٔ، ِّٕأليب ٤تمد ا١تقدسي: ص 
 -معاملة الكفار: المسألة الحادية عشرة:

 اعلم أف معاملة الكافر ٢تا ثبلث حاالت: 
كقد اصطلح بعض أىل العلم على تسمية ىذه  الحالة األكلى؛ معاملة مكٌفرة مخرجة عن الملة:

كذلك ٨تو ٤تبة دين ، كردة فهو من ىذه اٟتالة فكل ما دؿ الدليل على أنو كفر، اٟتالة بػ "التورل"
 كىي مظاىرهتم على ا١تسلمُت. ، كمنها مسألتنا ىذه، كغَتىا من األمثلة، ك٤تبة انتصارىم، الكفار

كقد اصطلح بعض أىل العلم على تسمية ىذه اٟتالة بػ الحالة الثانية؛ معاملة محرمة غير مكٌفرة: 
كذلك ، رٯتو كدل يصل ىذا التحرًن إذل "الكفر" فهو من ىذه اٟتالةفكل ما دؿ الدليل على ٖت، "ا١تواالة"

 كغَت ذلك. ، كموادهتم اليت دل تصل إذل حد "التورل"، كابتدائهم بالسبلـ، ٨تو تصديرىم ُب آّالس
كىي ما دلت األدلة على جوازه مثل ، كىي غَت داخلة ُب "ا١تواالة" الحالة الثالثة؛ معاملة جائزة:

 ك٨تو ذلك.، كصلة األقارب الكفار منهم، كاإلقساط لغَت احملاربُت منهم ،العدؿ معهم
 .[ْٓ، ْْ ص ُج للشيخ ناصر الفهد التبياف ُب كفر من أعاف األمريكاف]

 -عداكة الكفار: المسألة الثانية عشرة:
 :ال بد ُب ىذه ا١تسألة من التفريق بُت ثبلثة أمور

 كجود العداكة: األمر األكؿ:
فإذا زاؿ كجود ، فوجود عداكة الكفر كأىلو ُب قلبو من مقتضيات اإلٯتاف، نو للمسلمفهذا ال بد م

كال ، فهذا من )التورل ا١تكفر( كىو ناقض من نواقض اإلٯتاف افلم يبق ٢تا أثر مطلقن  ىذه العداكة ُب القلب
 ٯتكن انتفاء عداكة الكفر كأىلو ُب القلب بالكلية ككجود اإلٯتاف فيو.

 :إظهار العداكة :األمر الثاني
، فإذا دل تظهر ىذه العداكة على اٞتوارح مع فهذا من كاجبات التوحيد، كشركط استقامة اإلسبلـ

، غرل غَت ا١تكفرة )من ا١تعاصي(، كقد تكوف من ا١تواالة الص(ُ)كجود أصلها ُب القلب فقد تكوف كفران 
 .كمكانو، كعذره ،بهاكل ىذا ْتسب حاؿ صاح، ك ف جائزة من باب )التقية( بشركطهاكقد تكو 

                                      

 
ُب ٣تلسهم حاؿ  ( ال يكوف عدـ إظهار العداكة للكفار من ا١تكفرات إال ُب حالة كاحدة كىي أف ٬تلس ا١ترء1)

ٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًّٔىا  كطعنهم ُبخوضهم  آيات اهلل كما ُب قولو تعاذل )كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًُب اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
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 :إلغاء العداكة :األمر الثالث 
لغاء )عداكهتم( ك )بغضهم( مطلقان، فهذا كفر ، كإكا١تقصود ّٔذا: تشريع )مودة الكفار( كتسويغها

كىذا  ، تفاء أصل العداء كالبغض ُب القلب، ألف ذاؾ كفر الـز، بل ىو أعظم من انكردة عن اإلسبلـ
 .ا١تتواترة، ىادـ للكفر بالطاغوتاقض للنصوص ، منكفر متعدم، مغَت لشرع اهلل

 [ُٗ، ُٖ]من التنكيل ٔتا ُب )بياف ا١تثقفُت( من األباطيل للشيخ ناصر الفهد ص  
 -حكم اإلستعانة بالكفار: المسألة الثالثة عشرة:

 اإلستعانة بالكافر ٕتوز بشركط:
 كعند غياب من يسد ىذه الضركرة من ا١تسلمُت.، عند الضركرك 
 تعاف بو على باطل.أال ييس 
 للمشرؾ الذم استأذنو ُب  –صلى اهلل عليو كسلم  –لقولو ، أال تكوف اإلستعانة ُب قتاؿ

 )ال أستعين بمشرؾ على مشرؾ(.القتاؿ: 
  َتَّ النتائج لصاحل الكافر ستعاف بو ىو الضعيف كا١تسلم ىو القوم؛ حىت ال ٕتي

ي
أف يكوف الكافر ا١ت

َتَّ لصاحل األقول.دكف ا١تسلم؛ حيث إف النتائج دائ ٕتي  ما ن
  على ا١تسلمُت كأمنهم. اأف تكوف اإلستعانة ُب مواطن كضيعة ال تشكل خطرن 
 أال تكوف ىذه اإلستعانة مشركطة بشرط باطل؛ كاشًتاط التخلي عن شيء من تعاليم اإلسبلـ ،

 أك ا١توافقة على شيء ٦تا ييضاىي كييضاد اإلسبلـ.، كتوجهاتو
 .[فتاكل أبو بصَت] 

 -معنى دار اإلسبلـ كدار الكفر: عشرة: رابعةألة الالمس
ـي اإلسبلـ كالغلبةي كالقوة كالكلمةي فيها دار اإلسبلـ:  ىي كلُّ بلدو أك بقعةو تعلوىا أحكا

 للمسلمين كإف كاف أكثر سكاف ىذه الدار من الكافرين. 
                                                                                                          

 
 :بالعداكة ىنا ف ا١ترادىذا يعٍت أ( ك ًه إًنَّكيٍم ًإذنا ًمثٍػليهيمٍ كىييٍستػىٍهزىأي ًّٔىا فىبلى تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا ًُب حىًديثو غىَتًٍ 

( كليس ا١تعٌت ا١تعركؼ ا١تتبادر للذىن ار ُب عدكة كا١تسلم ُب عدكة أخرليكوف الكف أفٔتعٌت ) كعدـ آّالسة ا١تفارقة
فإف عد كتماف ىذا  ،كإعبلف الرباءة منو كإبداء الرباءة من معبوداهتم  كىو مبادتأىم ٔتا يسوؤىم ك٣تاىرهتم بتسفيو دينهم

ال يرٛتوف ا٠تلق كال  مزية غبلة ا١تكفرة ُب زماننا الذين ت قد أمسى من منزلقات كأخطاء التكفَت بل صارمن ا١تكفرا
يعذركهنم باالستضعاؼ كيكلفوهنم مااليقدر عليو كثَت من الناس بل كال يقدر عليو حىت كثَت من أكلئك الغبلة أنفسهم 

كبلـ  ؛ فاألصوؿ الصحيحة كأدلة الشرع ىي اليت ٖتكمةـ الشيخ على ضوء األصوؿ الصحيح. فتنبو ٢تذا كافهم كبل.
 ()قالو أبو محمد المقدسي. .العلماء ال العكس
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ـي الكفر كالغلبةي كالقوة  كدار الكفر:  كالكلمةي فيها للكافرين ىي كلُّ بلدو أك بقعةو تعلوىا أحكا
 أكثر سكاف ىذه الدار من المسلمين.كإف كاف 

 -مناط الحكم على الدار: عشرة: المسألة الخامسة
 تضمنت أقواؿ العلماء ذًكر سببُت للحكم على الدار: 

o )األكؿ: )القوة كالغلبة. 
o )الثاني: )نوع األحكاـ المطبقة فيها. 

كال تناقض بُت ، ء كاحد ىو مناط اٟتكم على الداركعند التحقيق فإف السببُت يرجعاف إذل شي
، إال إذا كاف ىو صاحب األمر كالنهي افبل يكوف ا١تتغلّْب متغلبن ، السببُت: ألف الغلبة كاألحكاـ قريناف

فالسلطاف ا١تسلم يطبق أحكاـ اإلسبلـ كإال ١تا كاف ، فاألمر كالنهي ٫تا من أىم مظاىر الغلبة كالسلطاف
الكافر يطبق أحكاـ الكفر. كّٔذا يكوف مناط اٟتكم على الدار ىو نوع األحكاـ  كالسلطاف، امسلمن 

، كيبلحظ أف كوف ا١تناط: نوع األحكاـ ا١تطبقة ُب الدار ا١تطبقة فيها كاليت تدؿ على من لو الغلبة فيها
اـ فأحك، ىي اليت تصبغ الدار بصبغتها -ال اٟتاكم  -كذلك ألف األحكاـ ، ىو كصفه مناسب للتعليل

كأحكاـ الكفر ٔتا تأمر بو كتبيحو كٔتا تنهى ، اإلسبلـ ٔتا تأمر بو كتنهى عنو تصبغ الدار بصبغة إسبلمية
كمن ، عنو تصبغ الدار بصبغة الكفر من إباحة الردة كاإلٟتاد كسب الدين كالطعن فيو ببل رادع أك عقوبة

كمن معاقبة ، تارؾ الصبلة كالصياـ كالزكاةكمن عدـ مؤاخذة ، إباحة الربا كالزنا كا٠تمر كالتربج كاالختبلط
 كشيوع ىذا كلو كغَته ىو من صفات دار الكفر. ، من يأمر با١تعركؼ كينهى عن ا١تنكر خاصة بيده

من ذلك فإنو ال يتمكن منو  افاألحكاـ ىي اليت تصبغ الدار بصبغتها ال اٟتاكم الذم لو أراد شيئن 
 كاٟتاكم ينفذ ذلك بشوكتو. ، إما أمر أك هني أك إباحةكىذه ىي األحكاـ فهي ، إال باألمر كالنهي

نوع األحكاـ ا١تعربة عن أصحاب الغلبة فيها: قولو  كمن األدلة على أف مناط الحكم على الدار:
ٍضعىًفينى ًفي األىٍرًض )ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىآلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوٍا ًفيمى كينتيٍم قىاليوٍا كينَّا ميٍستى تعاذل: 

فكوف ا١تسلم ا١تخاطب با٢تجرة  [ٕٗالنساء: ]( قىاٍلوىٍا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي الٌلًو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكٍا ًفيهىا
)قىاؿى اٍلمىؤلي الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكٍا كمثلو قولو تعاذل: ، ُب أرضو ما يدؿ على أف الغلبة فيها للكفار امستضعفن 
، [ٖٖاألعراؼ: ] لىنيٍخرًجىنَّكى يىا شيعىٍيبي كىالًَّذينى آمىنيوٍا مىعىكى ًمن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ ًفي ًملًَّتنىا( ًمن قػىٍوًموً 

كيدؿ على ٘تلكهم ٢تا ، أم قرية الكافرين ا١تستكربين، فاإلضافة ُب كلمة )قريتنا( ىي إضافة نسبة ك٘تلك
فدؿَّ ىذا على ، راج منها ٔتا يعٍت أهنم أصحاب األمر كالنهي فيهاكغلبتهم عليها هتديدىم ا١تؤمنُت باإلخ

أف دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار كما كاف األمر كالنهي فيها للكفار كاألمر كالنهي ٫تا األحكاـ 
لىنيٍخرًجىنَّكيم مٍّْن )كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكٍا ًلريسيًلًهٍم ك٫تا مظهر الغلبة كالسلطاف كمثل ىذه اآلية قولو تعاذل: 
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كيقاؿ فيها ما قيل ُب اآلية السابقة فدؿ ٣تموع ىذه  [ُّإبراىيم: ] أىٍرًضنىآ أىٍك لىتػىعيوديفَّ ًفي ًملًَّتنىا( 
 اآليات على أف دار الكفر ىي ما كانت الغلبة كاألحكاـ فيها للكفار.

ككانت ا٢تجرة كاجبة ، [متفق عليو](ال ىجرة بعد الفتح) –بعد فتح مكة  - كقوؿ رسوؿ اهلل 
كالذم تغَت ، فصارت دار إسبلـ كسقط فرض ا٢تجرة منها، من مكة ألهنا كانت دار كفر حىت الفتح

بالفتح كتغَتت معو أحكاـ مكة ىو تغَت اليد الغالبة عليها من يد الكفار إذل يد ا١تسلمُت كما تبع ذلك 
، ر ىو اليد الغالبة عليها كاألحكاـ تبع ٢تافدٌؿ ىذا على أف مناط اٟتكم على الدا، من تغَت األحكاـ

كُب بياف ىذا ا١تناط ، اإلسبلـ كإال لكاف كافرن فإف الكافر ٭تكم بأحكاـ الكفار كا١تسلم ٭تكم بأحكاـ ا
إ٪تا  كل مسلم أقاـ بين أظهر المشركين(  أنا برمء من) :)كقوؿ رسوؿ اهلل  رٛتو اهلل: قاؿ ابن حـز

كإذا كاف أىل ، قد استعمل عليو السبلـ عمالو على خيرب كىم كلهم يهودكإال ف، عٌت بذلك دار اٟترب
كال  االذمة ُب مدائنهم ال ٯتازجهم غَتىم فبل يسمى الساكن فيهم إلمارة عليهم أك لتجارة بينهم كافرن 

ألف الدار إ٪تا تنسب للغالب عليها كاٟتاكم ، كدارىم دار إسبلـ ال دار شرؾ، بل ىو مسلم ٤تسن امسيئن 
مثل  ا)كأما إذا كاف الشرؾ فاشين  رٛتو اهلل: كقاؿ ٛتد بن عتيق، [ََِ/ُُاحمللى: ] ها كا١تالك ٢تا(في

كإفشاء توابع الشرؾ مثل الزنا كالربا كأنواع الظلم ، كدعاء األنبياء كالصاٟتُت، دعاء الكعبة كا١تقاـ كاٟتطيم
،  األئمة الظلمة كنواب ا١تشركُتكصار التحاكم إذل، كنبذ السنن كراء الظهر كفشو البدع كالضبلالت

فبل يشك من لو أدىن علم ، ُب أم بلد كاف اكصار ىذا معلومن ، كصارت الدعوة إذل غَت القرآف كالسنة
ال سيما إذا كانوا معادين أىل التوحيد كساعُت ُب ، أف ىذه الببلد ٤تكـو عليها بأهنا ببلد كفرو كشرؾو 

كقد ، إذا أردت إقامة الدليل على ذلك كجدت القرآف كلو فيوك ، إزالة دينهم كُب ٗتريب ببلد اإلسبلـ
 .[ِْٕ/٣ُتموعة الرسائل كا١تسائل النجدية: ] أٚتع عليو العلماء فهو معلوـه بالضركرة عند كل عادل(

  -تنبيهات:
 .ال دخل لديانة أكثرية السكاف ُب اٟتكم على الدار 
 الدار. كال دخل لظهور شعائر اإلسبلـ أك الكفر ُب اٟتكم على 
 .كال دخل ألىمػٍن فريق من السكاف ُب اٟتكم على الدار 

 -األقساـ الفرعية لدار الكفر: عشرة: سادسةالمسألة ال
كاالسم اٞتامع ٢تا ، األقساـ الفرعية لدار الكفر تنقسم دار الكفر إذل عدة أقساـ بأكثر من اعتبار

  ىو دار الكفر أك دار الشرؾ أك دار اٟترب كأقسامها ىي:
 تنقسم إلى:، اأك طارئن  ان جهة كوف الكفر فيها قديمن م 
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كىى اليت دل تكن دار إسبلـ ُب كقت من األكقات مثل الياباف كشرؽ  دار الكفر األصلي: -ُ 
 الصُت كا٧تلًتا كقارات أمريكا الشمالية كأمريكا اٞتنوبية كأسًتاليا.

كقات ٍب استوذل عليها الكفار كىى اليت كانت دار إسبلـ ُب كقت من األ دار الكفر الطارئ: -ِ
األصليوف مثل األندلس )أسبانيا كالربتغاؿ( كفلسطُت كدكؿ شرؽ أكربا اليت كانت ٖتت حكم الدكلة 

 العثمانية مثل ركمانيا كبلغاريا كيوغوسبلفيا كاليوناف كألبانيا.
ٍب تغٌلب  كىى اليت كانت دار إسبلـ ُب كقتو ما، كىى فرع من دار الكفر الطارئ دار الردة: -ّ

مثل الدكؿ ا١تسماة اليـو باإلسبلمية كمنها الدكؿ العربية. كقد ، عليها ا١ترتدكف كأجركا فيها أحكاـ الكفار
مرت معظم ىذه الدكؿ ٔترحلة كوهنا دار كفر طارئ عندما استوذل عليها ا١تستعمر الصلييب كفرض عليها 

من أىل ىذه الببلد كىناؾ بعض الفركؽ ُب القوانُت الوضعية ٍب رحل عنها كحكمها من بعده ا١ترتدكف 
 األحكاـ الفقهية بُت دار الكفر كدار الردة.

 تنقسم دار الكفر إلى:، كمن جهة عبلقتها بدار اإلسبلـ 
كال يشًتط قياـ اٟترب ، كىى اليت ليس بينها كبُت دار اإلسبلـ صلح أك ىدنةدار الحرب:  -ُ

ٔتا يعٍت أنو ٬توز للمسلمُت قتاؿ أىل ، صلح كما ذكرنابل يكفي عدـ كجود ، فعليا لصحة ىذه التسمية
 كمن ىنا ٝتيت دار حرب.، ىذه الديار كقتما شاءكا

كما كانت مكة فيما بُت ،  كىى اليت بينها كبُت دار اإلسبلـ موادعة كصلح كىدنة دار العهد: -ِ
اٟترب إال بالنظر إذل ىػ(. كال ٕتوز موادعة الكفار على الصلح كترؾ  ٖ - ٔصلح اٟتديبية كفتح مكة )

)فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى مصلحة ا١تسلمُت كأف يكوف ّٔم ضعف لقولو تعاذل: 
كذلك ألف اهلل فرض علينا قتاؿ الكفار حىت يكوف ، [٤ّٓتمد: ] كىاللَّوي مىعىكيٍم كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم(

فىاقٍػتػيليوٍا ) :قاؿ تعاذل، دل يفرض علينا مسا١تتهم كمصاٟتتهم إال عند حاجتنا لذلك، الدين كلو هلل
نىةه كىيىكيوفى الدّْيني  ) :كقاؿ تعاذل، [ٓالتوبة: ] (اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىدتُّميوىيمٍ  كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ

لغياب ىذا  اكنظرن ، إال من إماـ ا١تسلمُت أك من يينيبوكال ٬توز عقد ا٢تدنة ، [ّٗاألنفاؿ: ] (كيلُّوي ًلٌلو
اإلماـ ُب زماننا ىذا فبل اعتبار ألم معاىدات دكلية يعقدىا اٟتكاـ الكافركف لصدكرىا ٦تن ليست ٢تم 

 كا١تعدـك حقيقة.   اإذ ا١تعدـك حكمن ، فوجودىا كعدمها، كالية شرعية على ا١تسلمُت
 تنقسم دار الكفر إلى:، كمن جهة أمن المسلم على نفسو فيها 
مثل اٟتبشة ُب صدر اإلسبلـ ١تا ىاجر ، كىى اليت يأمن ا١تسلم فيها على نفسودار األمػن:  -ُ

 من بطش كفار مكة. اإليها الصحابة فرارن 
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كمثل ، مثل مكة ُب صدر اإلسبلـ، كىي اليت ال يأمن ا١تسلم فيها على نفسودار الفتنة:  -ِ 
.  معظم ديار الردة اليـو

 -األقساـ الفرعية لدار اإلسبلـ: عشرة: سابعةلة الالمسأ
 مثل:، مصطلحات خاصة بأقساـ فرعية لدار اإلسبلـ ُب كتب أىل العلم اترد أحيانن 

كىى ما إذا انفرد البغاة أك ا٠توارج ببلد ُب دار اإلسبلـ كاستقلوا بإجراء األحكاـ دار البغي:  -ُ
 إماـ ا١تسلمُت.فيها كيقابلها دار العدؿ كىى اليت ٖتت حكم 

)كقد  رٛتو اهلل: قاؿ الشوكاين، كىى ما إذا شاع الفسق ببلد ُب دار اإلسبلـدار الفسق:  -ِ
كىو ، على دار الكفر اذىب جعفر بن مبشر كبعض ا٢تادكية إذل كجوب ا٢تجرة عن دار الفسق قياسن 

كلكن ، [ُٕٗ/ٖكطار: نيل األ] قياس مع الفارؽ كاٟتق عدـ كجؤّا من دار الفسق ألهنا دار إسبلـ(
يستحب مغادرة البلدة اليت تكثر فيها ا١تعاصي كما ُب حديث الصحيحُت عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي 

فسأؿ عن أعلم أىل  اكاف فيمن كاف قبلكم رجل قتل تسعة كتسعين نفسن )قاؿ:  اهلل عن النيب 
ن توبة؟ فقاؿ: ال. فقتلو فهل لو م ااألرض فدؿ على راىب فأتاه فقاؿ: إنو قتل تسعةن كتسعين نفسن 

ثم سأؿ عن أعلم أىل األرض فدؿ على رجل عالم فقاؿ: إنو قتل مائة نفس فهل ، فكمل بو مائة
 الو من توبة؟ فقاؿ: نعم كمن يحوؿ بينو كبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا ككذا فإف بها أناسن 

 .(يعبدكف اهلل فاعبد اهلل معهم كال ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء
أما دار أىل الذمة ، كىي غَت دار العهد كالصلح فهذه من أقساـ دار الكفر دار أىل الذمة: -ّ

كًصفة دار أىل الذمة ىي كما  .فهي دار إسبلـ كما كانت خيرب بعدما فتحها ا١تسلموف ُب عهد النيب 
قاؿ بعضهم ف، )كإف حاصر أمَت العسكر أىل مدينة من مدائن العدك رٛتو اهلل: قاؿ ٤تمد بن اٟتسن

فإف كاف ا١تسلموف يقوكف على أف ٬تعلوا معهم ًمن ، كقاؿ بعضهم نصَت ذمة كال نربح منازلنا، نسلم
فعل ذلك ، ا١تسلمُت مىن يقول على قتاؿ من ٭تضر ّٔم من أىل اٟترب ك٭تكم فيهم ْتكم اإلسبلـ

كاـ ا١تسلمُت ُب قاؿ الشارح السرخسي: )ألف إجراء أح، [ُِٕٗ، ُِٔٗ/ٓ]السَت الكبَت:  األمَت(
ك٬تعل ، فيجعلها اإلماـ دار إسبلـ، كالدار تصَت دار ا١تسلمُت بإجراء أحكاـ ا١تسلمُت، دارىم ٦تكن

 .[ُِٕٗ/ٓالسَت الكبَت: ] القـو أىل ذمة(
 مقصود ابن تيمية بالدار المركػٌبة:

أـ بلد سلم؟ سئل ابن تيمية رٛتو اهلل السؤاؿ التارل: )مسألة: ُب بلد ماردين ىل ىي بلد حرب 
كىل ٬تب على ا١تسلم ا١تقيم ّٔا ا٢تجرة إذل ببلد اإلسبلـ أـ ال؟ كإذا كجبت عليو ا٢تجرة كدل يهاجر 

 كساعد أعداء ا١تسلمُت بنفسو أك مالو ، ىل يأٍب ُب ذلك ، كىل يأٍب من رماه بالنفاؽ كسبو بو أـ ال؟. 
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ُب ماردين أك غَتىا ، كإعانة ا٠تارجُت  فأجاب: اٟتمد هلل دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم ٤ترمة حيث كانوا 
عن إقامة  اعن شريعة دين اإلسبلـ ٤ترمة ، سواء كانوا أىل ماردين أك غَتىم ، كا١تقيم ّٔا إف كاف عاجزن 

دينو كجبت ا٢تجرة عليو ، كإال استحبت كدل ٕتب كمساعدهتم لعدك ا١تسلمُت باألنفس كاألمواؿ ، ٤ترمة 
من ذلك بأم طريق أمكنهم من تغيب ، أك تعريض ، أك مصانعة ، فإذا عليهم ، ك٬تب عليهم االمتناع 

بالنفاؽ يقع على  كرميهم بالنفاؽ ، بل السب كالرمي ادل ٯتكن إال با٢تجرة تعينت ، كال ٭تل سبهم عمومن 
الصفات ا١تذكورة ُب الكتاب كالسنة ، فيدخل فيها بعض أىل ماردين كغَتىم. كأما كوهنا دار حرب أك 

مركبة فيها ا١تعنياف ليست ٔتنزلة دار السلم اليت ٬ترم عليها أحكاـ اإلسبلـ ، لكوف جندىا سلم فهي 
مسلمُت ، كال ٔتنزلة دار اٟترب اليت أىلها كفار ، بل ىي قسم ثالث يعامل ا١تسلم فيها ٔتا يستحقو 

القادر عبد  قاؿ عبد، [ّْٓ، ّّٓ/٣ّتموع الفتاكل: ] كيقاتل ا٠تارج عن شريعة اإلسبلـ ٔتا يستحقو(
العزيز فك اهلل أسره: )كالذم يتحصل من السؤاؿ كاٞتواب: أف ماردين استوذل عليها الكفار )أعداء 

كأف سكاهنا خليط من ا١تسلمُت ، كأهنا ال ٕترم عليها أحكاـ اإلسبلـ كال جندىا مسلمُت، ا١تسلمُت(
ىلها كفار كما قاؿ شيخ كال يشًتط ُب دار اٟترب أف يكوف أ، فهذه دار حرب ببل ريب، كالكفار
فقد سبق بياف مناط اٟتكم على الدار كأنو ال عربة بدين السكاف. كشيخ اإلسبلـ ٤تجوج ُب ، اإلسبلـ

ثالثا للديار بإٚتاع العلماء قبلو على أف الديار نوعاف ال ثبلثة. ك٢تذا فقد اعًتض علماء  اإحداثو قسمن 
)كأما  :[ّّٓ/ٕالدرر السنية ُب األجوبة النجدية: ] افقالو ، الدعوة النجدية على قولو بأهنا قسم ثالث

كم عليها بأهنا بلد كيفر فقاؿ ابن ميفلح: )ككل دار غلب عليها أحكاـ ا١تسلمُت فدار ، البلد اليت ٭تي
 -ابن تيمية  -إسبلـ كإف غلب عليها أحكاـ الكفر فدار كفر كال دار غَت٫تا كقاؿ الشيخ تقي الدين 

دار حرب أك دار إسبلـ؟ قاؿ: ىي مركبة فيها ا١تعنياف ليست ٔتنزلة دار  كسيئل عن ماردين ىل ىي
اإلسبلـ اليت ٕترم فيها أحكاـ اإلسبلـ لكوف جنودىا مسلمُت كال ٔتنزلة دار اٟترب اليت أىلها كفار بل 

 ىو ىي قسم ثالث ييعامل ا١تسلم فيها ٔتا يستحقو كييعامل ا٠تارج عن شريعة اإلسبلـ ٔتا يستحقو كاألىٍكذلى 
  [َُٗ/ُاآلداب الشرعية كا١تنح ا١ترعية: ] الذم ذكره القاضي كاألصحاب(

فلم يوافقوا شيخ اإلسبلـ ُب إحداثو لقسمو ثالث ُب الديار إذ اتفق العلماء قبلو على أف الديار 
 قسماف ال غَت.

يمية دل كقاؿ الشيخ سليماف بن سحماف إف ماردين اليت أفىت فيها شيخ اإلسبلـ تقي الدين ابن ت
كلو صح ىذا كظلت أحكاـ ، إتر عليها أحكاـ الكفار كإ٪تا استوذل عليها الكفار استيبلءن ناقصن 

اإلسبلـ جارية فيها فهي إما دار إسبلـ أك دار كفر ْتسب سبب جرياف أحكاـ اإلسبلـ كما أسلفنا 
١تا قاؿ الشيخ سليماف  اكلكن فتول ابن تيمية تبُت أف أحكاـ اإلسبلـ دل تكن جارية ُب ماردين خبلفن 

 : [ِِٓ/ِا١تواالة كا١تعاداة: ] بن سحماف



 

 

 (ُْٗ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 كدل ٕتر للكفار أحكاـ دينهم 
 كما كاف فيها اٞتانباف على السول
 ييعامل فيها ا١تسلموف ْتقهم
 فبل تيعط حكم الكفر من كل جانبو 

 

 على أىلها لكن ّٔا الكفر قد حصل 
 فقاؿ تقي الدين ُب ذلك احملل

 تػحق من العملكذا الكفر ما قد يس
 كال اٟتكم باإلسبلـ ُب قوؿ من عىدىؿ

 
ٟتاؿ  اكأف الدار ا١تركبة ٯتكن أف تكوف كصفن ، كالذم ننبو عليو ىنا أف الديار قسماف ال ثبلثة

، كمعاملة كل إنساف ٔتا يستحقو ال خبلؼ فيو كا١تسلم معصـو الدـ كا١تاؿ أينما كاف، االسكاف ال حكمن 
.كابن تيمية نفسو نقل أف مصر كانت دار رٌدة زمن اثالثن  اية ال ٕتعل الدار قسمن كلكن ىذه ا١تعاملة النوع

سمَّوف بالفاطميُت( عليها
ي
٣تموع الفتاكل: ] بسبب كوهنم زنادقة مرتدين، استيبلء العيبػىٍيديُت )ا١ت

مع أف أحكاـ الشريعة كانت جارية ٔتصر مدة ملكهم اليت امتدت مائتُت كنيف كٙتانُت ، [ُٖٕ/ُّ
كلكن الدار صارت دار رٌدة ، كمع أف ٚتهور أىل مصر ىم ا١تسلموف، [ِٕٔ/ُِالبداية كالنهاية: ] ةسن

 بسبب استيبلء العبيديُت التاـ عليها كدل يؤثر ُب ىذا إذهنم باٟتكم بالشريعة. 
فأزاؿ ، )كتكرر دخوؿ العسكر إليها مع صبلح الدين الذم فتح مصر رٛتو اهلل: قاؿ ابن تيمية

حىت سكنها من حينئذ من أظهر ، ة العبيديُت من القرامطة الباطنية كأظهر فيها شرائع اإلسبلـعنها دعو 
)كألجل ما كانوا عليو من الزندقة كالبدعة بقيت الببلد ا١تصرية مدة  -إذل قولو  -ّٔا دين اإلسبلـ( 

هنا كانت دار رٌدة حىت قالت فيها العلماء: إ، دكلتهم ٨تو مائيت سنة قد انطفأ نور اإلسبلـ كاإلٯتاف
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد ، [ُّٗ، ُّٖ/٣ّٓتموع الفتاكل: ] كنفاؽ كدار مسيلمة الكذاب(

د من كفَّره العلماء مع ادعائو اإلسبلـ كأفتوا بردتو كقتلو لطاؿ الكبلـ رٛتو اهلل: الوىاب ، )كلو ذىبنا نػيعىدّْ
كيصلوف ، هم كىم يٌدعوف أهنم من أىل البيتكلكن من آخر ما جرل قصة بٍت عبيد ملوؾ مصر كطائفت

أٚتع العلماء على كفرىم كردهتم كقتا٢تم كأف ببلدىم ببلد ، اٞتمعة كاٞتماعة كنصبوا القضاة كا١تفتُت
كقولو )كلو كانوا ، [َِِالرسائل الشخصيةؾ ص ] حرب ٬تب قتا٢تم كلو كانوا مكرىُت مبغضُت ٢تم(

ٯتنع من أف ببلدىم مصر مبغضُت ٟتكامهم العبيديُت فهذا ال مكرىُت مبغضُت ٢تم( أم: كلو كاف أىل 
فإف صورة ، فإذا كانت مصر دار رٌدة كحرب زمن العبيديُت مع نصبهم لقضاة الشريعة، ببلد حرب

فهي دار حرب كما أسلفت إذا كانت ، ماردين ا١تذكورة أسوأ من ىذا إذ دل ٕتر عليها أحكاـ اإلسبلـ
إال من جهة الوصف ال  -ول كال يوجد ُب الديار ما ييسمى بالدار ا١تركبة على الصفة ا١تتحصلة من الفت

كىو من  -ككما نقلو علماء ٧تد عن ابن مفلح ، كالديار قسماف ال ثبلثة كما سبق بيانو -اٟتكم 
اٞتامع ] ىذا كاهلل تعاذل أعلم(، أف الديار إما دار إسبلـ أك دار كفر كال دار غَت٫تا -تبلميذ ابن تيمية 

 . [ُٓٔ، ْٗٔ/ِ طلب العلم الشريف: ُب
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 -تغير صفة الدار: عشرة: ثامنةالمسألة ال 
صفة الدار ليست من الصفات الثابتة كالبلزمة ٢تا بل ىي صفة عارضة تتغَت ْتسب تغَت األحكاـ 
اليت ٕترم فيها كاليد الغالبة عليها كما ذيكر ذلك ُب اٟتلقة ا١تاضية ُب مناط اٟتكم على الدار كتنقيح 
ذلك ا١تناط فكل بقعة أك ناحية إ٪تا تينسب إذل ا١تسلمُت أك إذل الكفار باعتبار ظهور األحكاـ ك١تن 

فالموضع الذم يظهر فيو حكم الكفر كالقوة فيو كالغلبة للكفار فذلك الموضع ، تكوف القوة كالغلبة
فالموضع دار كالموضع الذم يظهر فيو حكم اإلسبلـ كالقوة فيو كالغلبة للمسلمين ، داري كفرو 
 إسبلـ.

)صفة الدار ليست من الصفات البلزمة ا١تؤبدة بل  :-فك اهلل أسره  -قاؿ عبد القادر عبد العزيز 
فقد تكوف الدار دار كفر ، ىي صفة عارضة قابلة للتغٌَت ْتسب اليد الغالبة عليها كاألحكاـ اٞتارية فيها

كقد تكوف دار إسبلـ ٍب تصبح دار  ، سبلـُب كقت ما ٍب تصبح دار إسبلـ كما كانت مكة ُب أكؿ اإل
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن ، [ْٕٔ، ْٔٔ/ِاٞتامع ُب طلب العلم الشريف: ]كفر كاألندلس كفلسطُت( 

أف أكصاؼ الدار ليست الزمة بل ىي عارضة: )كتب أبو الدرداء إذل سلماف  امبينن رٛتو اهلل  تيمية
"إف األرض ال تقدس   : رض ا١تقدسة" فكتب إليو سلماف"ىلم إذل األ  : الفارسي رضي اهلل عنهما يقوؿ لو

حرسها اهلل  -فإف مكة  ؛رضي اهلل عنوكىو كما قاؿ سلماف الفارسي   " كإ٪تا يقدس الرجل عملو، اأحدن 
كحـر بعد ا٢تجرة أف ، كقد كانت ُب غربة اإلسبلـ دار كفر كحرب ٭تـر ا١تقاـ ّٔا، أشرؼ البقاع -تعاذل 

قبل خركجو ببٍت  -عليو السبلـ  -كقد كانت الشاـ ُب زمن موسى ، ف فيقيموا ّٔايرجع إليها ا١تهاجرك 
)سىأيرًيكيٍم دىارى    : كفيها قاؿ تعاذل لبٍت إسرائيل، إسرائيل دار الصابئة ا١تشركُت اٞتبابرة الفاسقُت

 ، ( اٍلفىاًسًقينى 
دار طاعة أك فإف كوف األرض دار كفر أك دار إسبلـ أك إيماف أك دار سلم أك حرب أك 

فقد تنتقل من كصفو إلى كصفو  ، ال الزمة، معصية أك دار المؤمنين أك الفاسقين أكصاؼ عارضة
٣تموع الفتاكل: ] (ككذلك بالعكس، كما ينتقل الرجل بنفسو من الكفر إلى اإليماف كالعلم

كر )كثر ذ  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن تيمية، [ُْْ، ُّْ/ِٕ، ِْٖ – ِِٖ/ُٖككرر ىذا ُب ، ْٓ/ِٕ
طرسوس ُب كتب العلم كالفقو ا١تصنفة ُب ذلك الوقت ألهنا كانت ثغر ا١تسلمُت حىت كاف يقصدىا أٛتد 

منها فعامة ما يوجد  ابن حنبل كالسرم السقطي كغَت٫تا من العلماء كا١تشايخ للرباط كتوُب ا١تأموف قريبن 
كما يوجد من ، ك غَت ذلكأ، أك قزكين، أك عكة، كاإلسكندرية، ُب كبلـ ا١تتقدمُت من فضل عسقبلف

ال ألجل خاصية ذلك ، األجل كونها كانت ثغورن فهو ، أخبار الصاٟتُت الذين ّٔذه األمكنة ك٨تو ذلك
بمنزلة  ، للمسلمين أك غير ثغر ىو من الصفات العارضة لها البلزمة لها اككوف البقعة ثغرن   ، المكاف
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أك دار جهل ، أك دار علم كإيماف، أك دار سلم، أك دار حرب، كونها دار إسبلـ أك دار كفر 
فأحواؿ الببلد كأحواؿ العباد فيكوف ) رٛتو اهلل: كقاؿ ابن تيمية، [ّٓ/٣ِٕتموع الفتاكم: ] ( كنفاؽ

كتارة فاجرنا ، كتارة فاسقنا، كتارة برنا تقينا، كتارة منافقنا، كتارة مؤمننا، كتارة كافرنا، الرجل تارة مسلمنا
ٍب يفتح  االثغر قد يكوف مكانن  )ك رٛتو اهلل: كقاؿ ابن تيمية، [ِْٖ/٣ُٖتموع الفتاكم: ] ( شقينا

كتارة ليس ، اكلهذا يكوف المكاف تارة ثغرن  ؛ا١تسلموف ما جاكرىم فينتقل الثغر إذل حد ببلد ا١تسلمُت
، كما كانت مكة دار كفر كحرب  ؛كتارة دار كفر كفسق، كما يكوف تارة دار إسبلـ كًبرٍّ   ؛بثغر

كلم تبق ، فلما فتحت مكة صارت دار إسبلـ، للرباط اينة دار إيماف كىجرة كمكانن ككانت المد
ال ىجرة بعد  "   : صلى اهلل عليو كسلم بل قد قاؿ ، المدينة دار ىجرة كرباط كما كانت قبل فتح مكة

ض كصارت الثغور أطراؼ أرض اٟتجاز آّاكرة ألر ،  الفتح كلكن جهاد كنية كإذا استنفرًب فانفركا" 
ٍب ١تا فتح ا١تسلموف الشاـ كالعراؽ صارت الثغور بالشاـ سواحل   . كأرض العراؽ، أرض الشاـ ؛اٟترب
،  عسقبلف  ك٢تذا يكثر ذكر  ؛كبالعراؽ عباداف ك٨توىا  ،  كما جاكر ذلك، كعكة، كعسقبلف  ؛البحر

ك١تا ، ١تا كانت للمسلمُت اطرطوس ثغرن  اككانت أيضن ، لكوهنما كانا ثغرين ؛عباداف ُب كبلـ ا١تتقدمُت  ك
 .[ِْٗ، ِْٖ/٣ِٕتموع الفتاكم:  [( أخذىا الكفار صار الثغر ما ٬تاكر أرض العدك من الببلد اٟتلبية

 دار الكفر ىل تصير دار إسبلـ؟ عشرة: المسألة التاسعة
 أٚتع أىل العلم على أف دار الكفر تصَت دار إسبلـ بظهور أحكاـ اإلسبلـ فيها قاؿ الكاساين

 )ال خبلؼ بين أصحابنا في أف دار الكفر تصير دار إسبلـ بظهور أحكاـ اإلسبلـ فيها( اهلل: رٛتو
صلى )ألف خيبر صارت دار اإلسبلـ لظهور النبي  رٛتو اهلل: كقاؿ العيٍت، [ُُّ/ٕ بدائع الصنائع:]

مع  فاألحناؼ كلهم متفقوف، [ٓٓ/ُٓعمدة القارم: ] عليها كىذا ال خبلؼ فيو( اهلل عليو كسلم
 .اٞتمهور ُب ىذه ا١تسألة

 صورة المسألة على كجهين:ك 
  الوجو األكؿ: إسبلـ أىل الحرب كإقامتهم في دارىم بحيث لهم القوة كالغلبة كييظهركف

 أحكاـ اإلسبلـ في بلدىم
من ا١تسلمُت دخلوا دار اٟترب كعليهم أمَت  ا)كلو أف جندن  رٛتو اهلل: قاؿ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين

ليفة ، فدخلوا دار اٟترب ، كخلفوا مدائن كثَتة من مدائن ا١تشركُت ، فنزلوا على مدينة من من قبل ا٠ت
، مدائنهم فدعاىم ا١تسلموف إذل اإلسبلـ فأجابوىم إليو ، فإف ا١تسلمُت يقبلوف ذلك منهم إذا أسلموا

فإذا أسلموا ٬تب القبوؿ  (ًلميوفى تػيقىاتًليونػىهيٍم أىٍك ييسٍ )رع لقبوؿ اإلسبلـ قاؿ اهلل تعاذل: ألف القتاؿ إ٪تا ش
من المسلمين يحكم بحكم أىل  اكيستعمل عليهم أميرن منهم ، ٍب األمَت يدعهم ُب أرضهم ، 
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،  اإلسبلـ ؛ ألف المدينة صارت دار اإلسبلـ فبل بد من أمير بينهم يجرم فيهم حكم المسلمين 
كا على أف ٯتتنعوا من أىل اٟترب ، فإف كاف القـو إذا انصرؼ عنهم ذلك اٞتند من ا١تسلمُت دل يقدر 
ألنفسهم ؛ ألهنم أساءكا ُب االختيار  كأبوا أف يتحولوا إذل دار اإلسبلـ ، فإف األمَت يدعهم كما اختاركا

فيًتكهم كسوء اختيارىم كال ٬تربكف على التحويل ألهنم أحرار مسلموف ُب مدينة اإلسبلـ فبل ٬تربكف 
 .[ُُِٗ/ٓشرح السَت الكبَت: ] على التحويل(

  الوجو الثاني: أف يفتح المسلموف دار الكفر بحيث تكوف لهم القوة كالغلبة كييجركف
 أحكاـ اإلسبلـ فيها

فلو فيتحت أرض العدك كدل يتمكن ا١تسلموف من إجراء األحكاـ فيها ال تصَت دار إسبلـ بل تبقى  
يها للمسلمُت كذلك بانقطاع يد كما كانت إذ البد من جرياف أحكاـ اإلسبلـ كأف تكوف القوة كالغلبة ف

 أىل اٟترب عنها من كلّْ كجو.
من أرض العدك حتى صارت في أيديهم  الو فتح المسلموف أرضن ) رٛتو اهلل: قاؿ السرخسي
شرح السَت الكبَت: ] (صارت دار اإلسبلـ بظهور أحكاـ اإلسبلـ فيها، كىرب أىلها عنها

سبلـ اسم للموضع الذم يكوف تحت يد إف دار اإل) رٛتو اهلل: قاؿ السرخسي، [ََُْ/ّ
فبل تصير دار اإلسبلـ إال بانقطاع يد أىل . كىذه البقاع كانت ُب يد أىل اٟترب ، .المسلمين

فإنو يبقى ببقاء بعض آثاره ، كال يرتفع إال باعًتاض  ا، كىذا ألف ما كاف ثابتن  الحرب عنها من كل كجو
)كإذا   رٛتو اهلل: كقاؿ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين، [ُِّٓ/ْ شرح السَت الكبَت:]معٌت ىو مثلو أك فوقو( 

ُب كل  امعلومن  اكانت دار من دكر أىل اٟترب قد كادع ا١تسلموف أىلها على أف يؤدكا إذل ا١تسلمُت شيئن 
ألف الدار إنما تصير دار  ؛على أال يجرم عليهم المسلموف أحكامهم فهذه دار الحربسنة ، 

 (مين فيها ، كحكم المسلمين غير جار ، فكانت ىذه دار حرباإلسبلـ بإجراء حكم المسل
)فإف أبوا اإلسبلـ فدعاىم ا١تسلموف إذل إعطاء  رٛتو اهلل: اكقاؿ أيضن ، [ُِٓٔ/ٓشرح السَت الكبَت: ]

اٞتزية فأجابوا إذل ذلك كأبوا التحوؿ من دارىم ، كقالوا: أعطونا العهد على أف نكوف ُب موضعنا ال نربح 
ا١تسلموف إذا أقاموا معهم يقوكف على أىل اٟترب ، ككانوا ٦تتنعُت منهم ، فبل بأس بأف ، فإف كاف 

ك٬تعل مع األمَت من  من المسلمين يحكم بحكم المسلمين اكيجعل عليهم أميرن ٬تعلهم األمَت ذمة 
يػيٍعطيوٍا )حىتَّى ألف قبوؿ الفيرقة كاجب قاؿ اهلل تعاذل  ؛ا١تسلمُت من يقول على ا١تقاـ معهم ُب دارىم

ألف األمير يجرم عليهم حكم المسلمين ، كىذه ذمة منهم ؛  اٍلًجٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى(
كإف كاف ، ، فيقبل ذلك منهم كبإجراء الحكم عليهم يصيركف ذمة ، كمدينتهم تصير مدينة اإلسبلـ

كا على أف يحكموا ىذا الموضع لم يقو من ترؾ فيها من المسلمين على أىل الحرب ، كلم يقدر 
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، دل يسع للمسلمُت أف ٬تيبوىم إذل ىذا كلكنهم ٬تعلوهنم ذمة إذا خرجوا بعيالتهم  فيها بحكم اإلسبلـ 
ألف دار الشرؾ إنما تصير دار اإلسبلـ بإجراء حكم المسلمين فيها ، كأىل إذل أرض اإلسبلـ 

جز األمير عن إجراء حكم الشرؾ إنما يصيركف أىل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم ، كقد ع
كأىل اٟترب مىت طلبوا  ، المسلمين عليهم ، فكانوا في ىذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين

،  اموادعتهم من ا١تسلمُت دل ٬تب على ا١تسلمُت موادعتهم ، إال أف يكوف فيها خَت للمسلمُت ظاىرن 
سلموا ؛ ألف اإلسبلـ يصح من غَت فكذلك ىاىنا ال ٬تب قبوؿ ىذه الذمة منهم ، ٓتبلؼ ما إذا أ

كلكن يخلف قبوؿ من اإلماـ ، فإذا أسلموا صاركا مسلمُت ، فبل يتعرض ٢تم األمَت بعد اإلسبلـ ، 
، إف قدركا كإال يًتكهم على ذلك ، كقد أسلم أىل ٧تراف  يجرم فيهم حكم المسلمين فيهم رجبلن 

آلو كسلم ، قـو كثَت من ا١تشركُت فًتكهم على كأىل اليمامة كبينهم كبُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
  .[ُِِٗ، ُُِٗ/ٓشرح السَت الكبَت: ]ذلك( 

 دار اإلسبلـ ىل تصير دار كفر؟ :عشركفالمسألة ال
انعقاد اإلٚتاع على أف دار الكفر تصَت دار إسبلـ عندما يفتحها ا١تسلموف كييظهركف  اتقدَّـ آنفن 

 اف أحكاـ اإلسبلـ تصَت دار إسبلـ.أحكاـ اإلسبلـ فيها أم أهنا ٔتجرد جري
كلكن: الدار اليت فتحها ا١تسلموف ُب يـو من األياـ كصارت دار إسبلـ ىل تتحوؿ كتصَت دار  

 كفر؟.
 صورة المسألة على أكجو:

  الوجو األكؿ: إذا تغٌلب الكفار على بلدة من ببلد اإلسبلـ كسيطركا عليها كأجركا
 أحكامهم فيها. 

طرة الصليبُت عليها كإجراء أحكامهم فيها كاليت ٖتكمها اآلف دكلتاف كحاؿ األندلس بعد سي
عليها كسيطرة يهود  االربتغاؿ( ككحاؿ األرض ا١تباركة كسواحل الشاـ بعد سيطرة الفر٧تة قدٯتن ، )أسبانيا

 اليـو عليها.
  الوجو الثاني: ارتداد أىل بلدة من ببلد المسلمين عن اإلسبلـ كامتناعهم فيها كتغلبهم

 ليها كإجراء أحكامهم فيها.ع
 كدار مسيلمة الكذاب كاألسود العنسي.

  الوجو الثالث: قياـ طائفة ممتنعة محددة بالتغلب على مدينة أك قرية أك ناحية كإجراء
 أحكامهم فيها كقهر كإذالؿ المسلمين.

 لئلسبلـ. اكحاؿ أنظمة الكفر كالردة اليـو ُب غالب الدكؿ اليت كانت باألمس دارن 
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  و الرابع: نقض أىل الذمة لعهودىم كتغلبهم على البلد التي يسكنونها كإجراء الوج
 أحكامهم فيها.

كإذا نقض أىل الذمة العهد ، كغلبوا على دارىم أك على دار من )جاء ُب الفتاكل ا٢تندية: 
، ٍب ظهر عليهم ا١تسلموف كثبت ا٠تيار فيهم  ديار المسلمين ، كصارت الدار دار حرب باالتفاؽ

ماـ ، فإف شاء مىنَّ عليهم برقأّم كأراضيهم كنسائهم كذراريهم كأموا٢تم ، ككضع على أراضيهم ا٠تراج لئل
، كإف شاء كضع العشر ، كىذا تسمية كُب اٟتقيقة خراج ، ك٢تذا يصرؼ ىذا العشر مصرؼ ا٠تراج ، 

الرجاؿ كقسم  كإف شاء جعل عليها العشر مضاعفا كما فعل عمر رضي اهلل عنو ببٍت تغلب كإف قتل
من ا١تسلمُت ليكونوا ردءا  االنساء كالذرارم كاألمواؿ ، كبقيت األراضي ببل مبلؾ ، فنقل إليها قومن 

للمسلمُت ، كجعل األراضي ٢تم ليؤدكا ا١تؤنة عنها جاز كلكن يفعل برضا أكلئك الذين يريد اإلماـ نقلهم 
٦تلوكة ٢تم جعل عليها العشر إف شاء ، كإف  إليها كإذا نقل إليها قوما من ا١تسلمُت ، كصارت األراضي

من المسلمين ارتدكا ، كغلبوا على دارىم أك على دار من  اكلو أف قومن شاء جعل عليها ا٠تراج ، 
 ، ٍب ظهر عليهم ا١تسلموف ، فإنو ال يقبل من ديار المسلمين ، كصارت دارىم دار حرب باالتفاؽ

فجماىَت ، [َِٓ/ِالفتاكل ا٢تندية: ] ف يسلموا قتلوا(رجا٢تم إال السيف أك اإلسبلـ ، فإف أبوا أ
الفقهاء ككبار أصحاب أيب حنيفة كتبلمذتو على أف دار اإلسبلـ تصَت دار كفرو بشرط كاحد كىو ظهور 

 .أحكاـ الكفر فيها كذلك ال يتم إال بقوة كغلبة الكافرين
 ية في الدار:إذا تغلب الكفار على دار اإلسبلـ ك بقيت أحكاـ اإلسبلـ ىي الجار 

كقع ُب التاريخ أف الكفار تغلبوا على دار اإلسبلـ كأبقوا أحكاـ اإلسبلـ جاريةن فيها كىذا يسمى 
 االستيبلء الناقص فهل تيسمى الدار حينئذو دار كفر أك إسبلـ؟.

 – ْٕٔ/ِاٞتامع ُب طلب العلم الشريف: ] –فك اهلل أسره  -قاؿ عبد القادر عبد العزيز 
بلء الناقص: كىو ما إذا تغلَّب الكفار على دار إسبلـ كلكن بقيت أحكاـ اإلسبلـ )االستي :[ْٗٔ

 . ىي الجارية في الدار
أهنم أقركا  افالثابت تارٮتين ، كمن أمثلة ىذا: استيبلء التتار على الشاـ ُب أكاخر القرف السابع ا٢تجرم

ر ٟتكمهم فيما بينهم بقانوف كبَتىم القضاة على اٟتكم بالشريعة بُت ا١تسلمُت مع تكفَت العلماء للتتا
فا١تنقوؿ عن فقهاء ذلك العصر أف الدار ال تصَت دار كفر ّٔذا مادامت أحكاـ  ؛جنكيز خاف )الياسق(

 الشريعة قائمة.
فإنو يجب ، كالحق أنو إذا استولى الكفار على دار اإلسبلـ كظلت أحكاـ اإلسبلـ قائمة

 كة المسلمين أـ بسبب إذف الكفار بذلك.التفريق بين ما إذا كانت قائمة بسبب شو 
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كىى الصورة السابقة ، فإذا ظلت أحكاـ اإلسبلـ جارية بسبب شوكة المسلمين فهي دار إسبلـ 
كال ٭تدث ىذا إال مداىنة من الكافر ا١تتغلب حىت ال ، اليت حدثت ُب ببلد الشاـ مع استيبلء التتار

اىن الكافر إال مع عدـ قدرتو على تماـ الغلبة كال يد، يستفز ا١تسلمُت إذا أبطل أحكاـ اإلسبلـ
بُت التتار كبُت أىل الشاـ كمصر  ككاف ىذا ىو الوضع بالشاـ فقد كانت اٟترب سجاالن ، كاالستيبلء

كمع عدـ تماـ الغلبة كمع جرياف أحكاـ اإلسبلـ ، كحضر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بعض ىذه اٟتركب
كما أف دار اإلسبلـ تظل كما ىي إذا ارتد حاكمها ، ااف كافرن كإف كاف السلط، تبقى الدار دار إسبلـ

كُب كبل اٟتالُت ٬تب على ا١تسلمُت قتاؿ السلطاف الكافر ، من األحكاـ االمسلم كلم يغير شيئن 
 كقتالو فرض عُت ألنو جهاد دفع.، )ا١تتغلب أك ا١ترتد( ٠تلعو كنصب إماـ مسلم

بها من الكافر  امع استيبلء الكفار لكونها مأذكنن  أما إذا ظلت أحكاـ اإلسبلـ جارية في الدار
كىذه الصورة ، ألف لو أراد أف يبطلها ألبطلها، فهي دار كفر، المتغلب ال بسبب شوكة المسلمين

٤تمد بن جعفر الكتاين ُب كتابو  كما ذكر كقعت باألندلس في بدايػة استػيبلء األسػباف عليها
: )شركط معاىدة تسليم أىل األندلس لؤلسباف: كانظر قاؿ [َُّ، َُِنصيحة أىل اإلسبلـ: ص ]

طاع ، كضىعيفى أىل األندلس عنهم بعد حركب كثَتة كحصار عظيم، فإهنم ١تا ضيقوا على أىل األندلس
أىل األندلس بالدخوؿ ٖتت أيالتهم كحكمهم بشركط اشًتطوىا عليهم كىى ٨تو من ٜتسة كٜتسُت 

كإبقاء الناس ُب أماكنهم ، الكبَت ُب النفس كاألىل كا١تاؿمنها تأمُت الصغَت ك ، كقيل سبعة كستُت
كأف تبقى ، كإقامة شريعتهم على ما كانت كال يحكم عليهم أحد إال بها، كدكرىم كرباعهم كعقارىم

األمر قد تم لهم أف  -دٌمرىم اهلل  -)فلما رأكا  -إذل أف قاؿ  -ا١تساجد كما كانت كاألكقاؼ كذلك( 
كأخذكا في نقض ، بدأ غدرىم، ا تحت عقد ذمتهم كأنهم تمكنوا منهمكأف المسلمين قد دخلو 

إلى أف نقضوا ، فصبل شرطا كفصبلن  اتلك الشركط التي اشترطها عليهم المسلموف أكؿ مرة شرطن 
)ٍب  -إذل قولو  - (جميعها كزالت حرمة المسلمين بالكلية كأدركهم الهواف العظيم كالذلة الكثيرة

 ى التنصر كالدخوؿ ُب دينهم كترؾ شعائر اإلسبلـ كلها با١ترة(. ٛتلوا ٚتيع ا١تسلمُت عل
فكانت أحكاـ الشريعة قائمة في أكؿ األمر بإذف الكافر كىذا ال يمنع من كصف الدار بأنها 

كما أف إذف اٟتاكم ا١تسلم ألىل الذمة ٔتمارسة شعائرىم أك بالتحاكم إذل قساكستهم ُب ،  دار كفر
 اضركرين  ا)فمىت علمنا يقينن  رٛتو اهلل: الدار دار إسبلـ قاؿ صديق حسن خاف بعض األمور ال ٯتنع من أف

أف الكفار استولوا على بلد من ببلد اإلسبلـ التي تليهم كغلبوا عليها با١تشاىدة أك السماع تواتر 
كقهركا أىلها بحيث ال يتم لهم إبراز كلمة اإلسبلـ إال بجوار من الكفار صارت دار حرب كإف 

كمعٌت كبلمو أنو إذا ، [ِّٔالعربة فيما جاء ُب الغزك كالشهادة كا٢تجرة: ص ] (يها الصبلةأقيمت ف
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أم  -استوذل الكفار على بلد كقهركىا فإف كاف أىلها ال ييظهركف شرائع اإلسبلـ إال ّتوار من الكفػار  
كاالىا إف ظهرت  ككرر ىذا ُب قولو: )كٔتا حررناه تبٌُت لك أف عىدىف كما، فهي دار حرب -بإذف منهم 

كإال فدار ، بغَت جوار فهي دار إسبلـ -كلو ظهرت فيها ا٠تصاؿ الكفرية  -فيها الشهادتاف كالصلوات 
حرب( كقولو ىذا ُب مدينة عدف باليمن ١تا استوذل عليها اإل٧تليز ُب منتصف القرف التاسع عشر 

)فإف كاف  رٛتو اهلل: كقاؿ السرخسي ،[ِّٕالعربة فيما جاء ُب الغزك كالشهادة كا٢تجرة: ص ] ا١تيبلدم(
من ا١تسلمُت قوكا على ا١تشركُت من أىل اٟترب إذا أعاهنم أىل الذمة فقاؿ أىل  اا١تسلموف تركوا فيها قومن 

 نقاتل معهم فليس ينبغي لؤلمَت أف يفعل ىذا ؛ لوجهُت:  اا١تدينة نكوف ذمة لكم كٗتلفوف قومن 
لى ا٢تبلؾ إذ أىل الذمة كفار فبل يؤمن أف يغدركا ّٔم ، للمسلمُت ع اأحد٫تا: أف ُب ىذا تعريضن 

كألف المسلمين إذا لم يقدركا على إجراء حكم المسلمين إال برضاء أىل الذمة كاف ، كيقتلوىم
 (أىل الذمة ىم الذين يجركف أحكاـ المسلمين ، كأحكاـ المسلمين ال يجريها إال المسلموف

 .[ُِّٗ/ٓشرح السَت الكبَت: ]
 ىل يصير العالم كلو دار كفر؟ :حادية كالعشركفالالمسألة 

مرت ُب التاريخ فًتات من الزمن كانت األرض فيها كلها دار كفرو تعلوىا أحكاـ الكفر كالشرؾ 
فمكة كانت دار كفر  صلى اهلل عليو كسلمكالقوة فيها كالغلبة للكافرين كالفًتة اليت كانت قبل بعثة النيب 

صَت دار ىجرة كإسبلـ كانت دار كفر كبقية األقطار األخرل كانت بأيدم كا١تدينة النبوية قبل أف ت
فقد أخرج أٛتد ُب مسنده كمسلم ُب صحيحو عن عياض بن ٛتار آّاشعي  (..الكافرين )الرـك كفارس

كإني خلقت عبادم حنفاء كلهم )قاؿ ذات يـو ُب خطبتو عن ربو:  صلى اهلل عليو كسلمأف رسوؿ اهلل 
شياطين فاجتالتهم عن دينهم كحرمت عليهم ما أحللت لهم كأمرتهم أف يشركوا بي كإنهم أتتهم ال

كإف اهلل نظر إلى أىل األرض فمقتهم عربهم كعجمهم إال بقايا من أىل  امالم أنزؿ بو سلطانن 
 االكتاب كقاؿ إنما بعثتك ألبتليك كأبتلي بك كأنزلت عليك كتابا ال يغسلو الماء تقرؤه نائمن 

إنا كنا في ، الصحيحُت عن حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنهما قاؿ: فقلت: يا رسوؿ اهلل كُب، (كيقظاف
فاعتزؿ )قاؿ:  فإف لم يكن لهم جماعة كال إماـ؟.. كفيو: .فجاءنا اهلل بهذا الخير، جاىلية كشر

 قاؿ ابن كثَت، (حتى يدركك الموت كأنت على ذلك، كلو أف تعض بأصل شجرة، تلك الفرؽ كلها
 صلى اهلل عليو كسلم احىت بعث اهلل ٤تمدن  على أىل األرض كلهم)فكاف الدين قد التبس  هلل:رٛتو ا

 فهدل ا٠تبلئق كأخرجهم اهلل بو من الظلمات إذل النور كتركهم على احملجة البيضاء كالشريعة الغراء(
كلو  - ا٤تمدن  أم -)فبعثو اهلل سبحانو كتعاذل  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن كثَت، [ّٕ/ِتفسَت ابن كثَت: ]

كطموس من السبل فقد اشتدت الحاجة إليو كقد مقت اهلل ، على حين فترة من الرسلاٟتمد كا١تنة 
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٦تا بعث اهلل بو عيسى ابن مرًن  ايسيرن  اأىل األرض عربهم كعجمهم إال بقايا من أىل الكتاب أم نزرن  
ليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًًو كىيػيزىكّْيًهٍم ىيوى الًَّذم بػىعىثى ًفي اأٍليمّْيّْ ) :عليو السبلـ ك٢تذا قاؿ تعاذل هيٍم يػىتػٍ ينى رىسيوالن مّْنػٍ

ؿو مًُّبينو  انيوا ًمن قػىٍبلي لىًفي ضىبلى كذلك أف العرب  ، [ِاٞتمعة: ] (كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىًإف كى
وه كخالفوه كاستبدلوا فبدلوه كغيركه كقلبمتمسكُت بدين إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ  اكانوا قدٯتن 

كابتدعوا أشياء لم يأذف بها اهلل ككذلك أىل الكتاب قد بدلوا كتبهم  اكباليقين شكن  ابالتوحيد شركن 
بشرع عظيم كامل شامل ٞتميع ا٠تلق  صلى اهلل عليو كسلم افبعث اهلل ٤تمدن  كحرفوىا كغيركىا كأكلوىا

عاشهم كمعادىم كالدعوة ٢تم إذل ما يقرّٔم إذل اٞتنة فيو ىدايتهم كالبياف ٞتميع ما ٭تتاجوف إليو من أمر م
كرضا اهلل عنهم كالنهي عما يقرّٔم إذل النار كسخط اهلل تعاذل حاكمه فاصل ٞتميع الشبهات كالشكوؾ 
الريب ُب األصوؿ كالفركع كٚتع لو تعاذل كلو اٟتمد كا١تنة ٚتيع احملاسن ٦تن كاف قبلو كأعطاه ما دل يعط 

تفسَت ]( إذل يـو الدين امن اآلخرين فصلوات اهلل كسبلمو عليو دائمن  اكال يعطيو أحدن  من األكلُت اأحدن 
)كإف كانوا من قبل لفي ضبلؿ مبُت يعٍت إف كانوا من  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن جرير، [ّْٔ/ْابن كثَت: 

كفي  في جهالة جهبلءقبل أف ٯتن اهلل عليهم بإرسالو رسولو الذم ىذه صفتو لفي ضبلؿ مبُت يقوؿ 
 ، [ُّٔ/ْتفسَت الطربم: ] (كال يبطلوف باطبلن  احيرة عن الهدل عمياء ال يعرفوف حقن 

كبعثو  النفسو كلين  صلى اهلل عليو كسلم ا)فإف اهلل جل كعبل انتخب ٤تمدن  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن حباف
حيث كاف طاعتو  ليدعوا ا٠تلق من عبادة األشياء إذل عبادتو كمن اتباع السبل إذل لزـك اإذل خلقو نبين 

الخلق في جاىلية جهبلء كعصبية مضلة عمياء يهيموف في الفتن حيارل كيخوضوف في األىواء 
 سكارل يترددكف في بحار الضبللة كيجولوف في أكدية الجهالة شريفهم مغركر ككضيعهم مقهور

رساالتو كبُت ا١تراد عن عنو  صلى اهلل عليو كسلمفبلغ  كجعلو إذل جنانو دليبلن  فبعثو اهلل إذل خلقو رسوالن 
آياتو كأمر بكسر األصناـ كدحض األزالـ حىت أسفر اٟتق عن ٤تضو كأبدل الليل عن صبحو كا٨تط بو 
أعبلـ الشقاؽ كاهنشم بيضة النفاؽ كإف ُب لزـك سنتو ٘تاـ السبلمة كٚتاع الكرامة ال تطفأ سرجها كال 

ن اٟتصُت كالركن الركُت الذم باف فضلو تدحض حججها من لزمها عيصم كمن خالفها نىدـ إذ ىي اٟتص
كمنت حبلو من ٘تسك بو ساد كمن راـ خبلفو باد فا١تتعلقوف بو أىل السعادة ُب اآلجل كا١تغبوطوف بُت 

 .[َُِ/ُصحيح ابن حبَّاف: ] األناـ ُب العاجل(
 ىل يصير العالم كلو دار إسبلـ؟ :العشركفك  الثانية المسألة

ف األرض كلها ستصَت دار إسبلـ كذلك ُب زمن عيسى ابن مرًن عليو تدؿ األحاديث النبوية على أ
كيضع اٞتزية بأف يسقطها عن ، كيقتل ا٠تنزير، كيكسر الصليب، السبلـ فهو سيحكم بشريعة اإلسبلـ

لك ُب زمنو كل ا١تلل إال ملة  أىل الكتاب كآّوس كال يقبل منهم كمن كل الكافرين إال اإلسبلـ كهتى
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ألمن ُب األرض قاطبة فحينها تصَت األرض كلها دار إسبلـ كُب حكم ا١تسلمُت بل اإلسبلـ كيسود ا 
جاء ُب اٟتديث الطويل عند مسلم عن النواس بن ٝتعاف رضي اهلل عنو أف الكافر إذا كجد ريح نفسو 

)بعث اهلل المسيح ابن مريم فينزؿ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهركدتين مات قاؿ: 
و على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسو قطر كإذا رفعو تحدَّر منو جماف كاللؤلؤ فبل يحل كفي  اكاضعن 

 -أم أنو يطلب الدجاؿ  -لكافر يجد ريح نفسو إال مات كنفسو ينتهي حيث ينتهي طرفو فيطلبو 
 رضي اهلل عنوكأخرج البخارم كمسلم عن ابن ا١تسيب أنو ٝتع أبا ىريرة ، حتى يدركو بباب لد فيقتلو(

كالذم نفسي بيده ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مريم ): صلى اهلل عليو كسلموؿ: قاؿ رسوؿ اهلل يق
كيفيض الماؿ ، كيضع الجزية، كيقتل الخنزير، حكما مقسطا فيكسر الصليب صلى اهلل عليو كسلم

ؤكا ٍب يقوؿ أبو ىريرة: كاقر  (حتى ال يقبلو أحد حتى تكوف السجدة الواحدة خير من الدنيا كما فيها
ا)إف شئتم:  ًإف مٍّْن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو قػىٍبلى مىٍوتًًو كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن النساء: ] (كى

: صلى اهلل عليو كسلمأنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوكُب الصحيحُت عن أيب ىريرة ، [ُٗٓ
كلتتركن ، كليضعن الجزية، كليقتلن الخنزير، فليكسرف الصليب عادالن  احكمن  كاهلل لينزلن ابن مريم)

ليدعوف إلى الماؿ فبل يقبلو ك ، كلتذىبن الشحناء كالتباغض كالتحاسد، القبلص فبل يسعى عليها
 -يعني عيسى  -ليس بيني كبينو )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمكُب ركاية أيب داكد أف رسوؿ اهلل ، أحد(
،  ينزؿي بين مىمىصرتين، إلى الحمرة كالبياض، فإنو رجله مربوعه ، فإذا رأيتموه فاعرفوه، نو نازؿكإ، نبيه 

، كيقتلي الخنزير، فيىديؽُّ الصليب، فيقاتل الناس على اإلسبلـ، كأف رأسو يقطري كإف لم يصبو بلل
األرض حتى ترتع  كتقع األمنة في، كييهلك اهلل في زمانو المللى كٌلها إال اإلسبلـى ، كيضع الجزية

ثم يمكثي في األرض أربعين ، كييًهلكي المسيح الدجاؿ، األسود مع اإلبل كتلعب الصبياف بالحيات
، ِّٗ، ِّٖ/َُجامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ: ] (كييصلي عليو المسلموف، سنة ثم ييتوفَّى

قاؿ ، [أٛتد كأبو داكد بأف إسناد اٟتديث صحيح ركاه ّْٗ/ٔقاؿ ابن حجر رٛتو اهلل ُب فتح البارم: 
كال يقبل منهم ، كإلزامهم باإلسبلـ، )كضع اٞتزية ىو إسقاطها عن أىل الكتاب رٛتو اهلل: ابن األثَت

 -قاؿ ابن تيمية: )ا١تسلموف يقولوف إنو ينزؿ ، [ِّٗ/َُجامع األصوؿ: ]فذلك معٌت كضعها( ، غَته
سر الصليب كيقتل الخنزير كال يبقى دين فيقتل مسيح الضبللة كيكقبل يـو القيامة  -أم ابن مرًن 

ًإف مٍّْن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ كما قاؿ تعاذل:  إال دين اإلسبلـ كيؤمن بو أىل الكتاب اليهود كالنصارل )كى
 ، [ّّٖ/ِاٞتواب الصحيح ١تن بدؿ دين ا١تسيح: ] (لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو قػىٍبلى مىٍوتًًو(

أف ا١تسيح  صلى اهلل عليو كسلمعن الصادؽ ا١تصدكؽ رسوؿ اهلل )ثبت عندنا  رٛتو اهلل: اكقاؿ أيضن 
فيكسر الصليب كفيو على منكيب ملكُت   اعيسى ابن مرًن ينزؿ عندنا با١تنارة البيضاء ُب دمشق كاضعن 
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كيقتل الخنزير كيضع الجزية كال يقبل من احد إال اإلسبلـ كيقتل مسيح الضبللة األعور الدجاؿ  
لط المسلموف على اليهود حتى يقوؿ الشجر كالحجر يا مسلم ىذا يهودم الذم يتبعو اليهود كيس

 (كرائي فاقتلو كينتقم اهلل للمسيح بن مريم مسيح الهدل من اليهود ما آذكه ككذبوه لما بعث إليهم
ما أخرجو أٛتد ُب مسنده بسند صحيح عن ٘تيم  اكيشهد لذلك أيضن ، [ِٗٔ/٣ِٖتموع الفتاكم: ]

ليبلغن ىذا األمر ما بلغ يقوؿ: ) صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل  الدارم رضي اهلل عنو
الليل كالنهار كال يترؾ اهلل بيت مدر كال كبر إال أدخلو اهلل ىذا الدين بعز عزيز أك بذؿ ذليل عزا 

لقد ( ككاف ٘تيم الدارم يقوؿ: قد عرفت ذلك ُب أىل بييت يعز اهلل بو اإلسبلـ كذال يذؿ اهلل بو الكفر
، الذؿ كالصغار كاٞتزية اأصاب من أسلم منهم ا٠تَت كالشرؼ كالعز كلقد أصاب من كاف منهم كافرن 

صلى اهلل عليو بسند حسن عن ا١تقداد بن األسود رضي اهلل عنو قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل  اكأخرج أيضن 
عزيز أك ذؿ  ال يبقى على كجو األرض بيت مدر كال كبر إال دخلتو كلمة اإلسبلـ بعزيقوؿ: ) كسلم

 (.ذليل إما يعزىم اهلل فيجعلهم من أىلها كإما يذلهم فيدينوف لها
 . اهلل:.الساعة تقـو كاألرض ال يقاؿ فيها اهلل

بعد نزكؿ عيسى ابن مرًن عليو السبلـ كىبلؾ الدجاؿ على يديو كبعد ىبلؾ يأجوج كمأجوج 
كبر فيغسل األرض حتى يتركها   ال يكن منو بيت مدر كال ا)يرسل اهلل مطرن كتطهَت األرض منهم 

كردم بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة كيستظلوف ، كالزلفة ثم يقاؿ لؤلرض: أنبتي ثمرؾ
كاللقحة من البقر ، بقحفها كيبارؾ في الرسل حتى أف اللقحة من اإلبل لتكفي الفئاـ من الناس

فبينما ىم كذلك إذ بعث اهلل ، الناسكاللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من ، لتكفي القبيلة من الناس
، كيبقى شرار الناس، طيبة فتأخذىم تحت آباطهم فتقبض ركح كل مؤمن ككل مسلم اريحن 

أخرجو مسلم من حديث النواس بن ٝتعاف ] فعليهم تقـو الساعة(، يتهارجوف فيها تهارج الحمر
أف رسوؿ  رضي اهلل عنونس أخرج مسلم ُب صحيحو )باب ذىاب اإلٯتاف آخر الزماف(: عن أ، [الطويل

رضي ( كُب ركاية عنو اهلل، ال تقـو الساعة حتى ال يقاؿ في األرض اهللقاؿ: ) صلى اهلل عليو كسلماهلل 
، (اهلل، ال تقـو الساعة على أحد يقوؿ: اهلل: )صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  اهلل عنو

ال تقـو الساعة قاؿ: ) صلى اهلل عليو كسلمهلل كألٛتد ُب مسنده عن أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ ا
ك١تسلم عن عبد اهلل بن ، [ٖٓ/ُّ( كسنده قوم: فتح البارم: حتى ال يقاؿ في األرض ال إلو إال اهلل

كُب ، (ال تقـو الساعة إال على شرار الناسقاؿ: ) صلى اهلل عليو كسلممسعود رضي اهلل عنو عن النيب 
من  ا)إف اهلل يبعث ريحن قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عليو كسلم:  هلل عنورضي اصحيح مسلم عن أيب ىريرة 

كقاؿ عبد العزيز: مثقاؿ ، )قاؿ أبو علقمة: مثقاؿ حبةفي قلبو  افبل تدع أحدن ، ألين من الحرير، اليمن
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كُب صحيح مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ٝتعت رسوؿ اهلل ، (من إيماف إال قبضتو ذرة( 
فقلت: يا رسوؿ اهلل!  ل كالنهار حتى تعبد البلت كالعزل(ال يذىب اللي) يقوؿ: لمصلى اهلل عليو كس

يًن كيلًّْو )إف كنت ألظن حُت أنزؿ اهلل:  ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقّْ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ
، إنو سيكوف من ذلك ما شاء اهلل) قاؿ: اك تامن أف ذل، [ّّكالتوبة:  ٗالصف: ] (كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوف
فيبقى من ال خير ، فتوفى كل من في قلبو مثقاؿ حبة خردؿ من إيماف، طيبة اثم يبعث اهلل ريحن 

فقاؿ: ، عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما كجاءه رجل اكلو أيضن ، (فيرجعوف إلى دين آبائهم، فيو
فقاؿ: سبحاف اهلل! أك ال إلو إال ، إف الساعة تقـو إذل كذا ككذاما ىذا اٟتديث الذم ٖتدث بو؟ تقوؿ: 

 اإ٪تا قلت: إنكم سًتكف بعد قليل أمرن  اأبدن  اشيئن  اأك كلمة ٨تو٫تا لقد ٫تمت أف ال أحدث أحدن ، اهلل
يخرج الدجاؿ في ) صلى اهلل عليو كسلمٍب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، كيكوف، كيكوف، ٭ترؽ البيت اعظيمن 

فيبعث اهلل عيسى ، (اأك أربعين عامن ، اأك أربعين شهرن ، اأربعين )ال أدرم: أربعين يومن  أمتي فيمكث
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداكة ، فيطلبو فيهلكو، بن مريم كأنو عركة بن مسعود

خير  باردةن من قبل الشاـ فبل يبقى على كجو األرض أحده في قلبو مثقاؿ ذرة من اثم يرسل اهلل ريحن 
قاؿ: ٝتعتها  (حتى تقبضو، حتى لو أف أحدكم دخل في كبد جبل لدخلتو عليو، أك إيماف إال قبضتو

فيبقى شرار الناس في خفة الطير كأحبلـ السباع ال يعرفوف )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلممن رسوؿ اهلل 
وف: فما تأمرنا؟ فيتمثل لهم الشيطاف فيقوؿ: أال تستجيبوف؟ فيقول، اكال ينكركف منكرن  امعركفن 

ثم ينفخ في الصور فبل يسمعو ، حسن عيشهم، كىم في ذلك دار رزقهم، فيأمرىم بعبادة األكثاف
كيصعق ، قاؿ كأكؿ من يسمعو رجل يلوط حوض إبلو قاؿ: فيصعق، اكرفع ليتن  اأحد إال أصغى ليتن 

فتنبت  -من الراكم  الشك -كأنو الطل أك الظل   امطرن  -أك قاؿ ينزؿ اهلل  -ثم يرسل اهلل ، الناس
ثم يقاؿ: يا أيها الناس! ىلم إلى ، ثم ينفخ فيو أخرل فإذا ىم قياـ ينظركف، منو أجساد الناس

قاؿ ثم يقاؿ: أخرجوا بعث النار فيقاؿ: من كم؟ فيقاؿ: من كل ، ربكم كقفوىم إنهم مسؤلوف
، (يكشف عن ساؽكذلك يـو  اقاؿ فذاؾ يـو يجعل الولداف شيبن ، تسعمائة كتسعة كتسعين، ألف

ال تزاؿ طائفة من ))كىذه كلها كما ُب معناىا على ظاىرىا كأما اٟتديث اآلخر  رٛتو اهلل: قاؿ النوكم
ألف معنى ىذا أنهم ال يزالوف فليس ٥تالف ٢تذه األحاديث  (أمتي ظاىرين على الحق إلى يـو القيامة

ىر أشراطها فأطلق في ىذا على الحق حتى تقبضهم ىذه الريح اللينة قرب القيامة كعند تظا
شرح صحيح مسلم: ] الحديث بقاءىم إلى قياـ الساعة على أشراطها كدنوىا المتناىي كاهلل أعلم(

)القيامة إنما تقـو على شرار الخلق كما جاء في الركاية األخرل كتأتى  رٛتو اهلل: كقاؿ، [ُِّ/ِ
في باب الريح التي  اقدـ قريبن الريح من قبل اليمن فتقبض أركاح المؤمنين قرب الساعة كقد ت
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. قاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل كَب ركاية ابن أىب جعفر يقوؿ ال اهلل إال .تقبض أركاح المؤمنين بياف ىذا 
كالجمع ) رٛتو اهلل: كقاؿ ابن حجر، [ُٖٕ/ِشرح صحيح مسلم: ] اهلل كاهلل سبحانو كتعاذل أعلم(

كبين حديث "ال تزاؿ طائفة" حمل الغاية في  -أم حديث قياـ الساعة على شرار الخلق  -بينو 
حديث ال تزاؿ طائفة على كقت ىبوب الريح الطيبة التي تقبض ركح كل مؤمن كمسلم فبل يبقى 

)كقد استشكلوا على  رٛتو اهلل: كقاؿ، [ُٗ/ُّفتح البارم: ] (إال الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة
فإف ظاىر األكؿ أنو ال  (الحق حتى يأتي أمر اهلل ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على)ذلك حديث 

كيمكن أف يكوف المراد بقولو "أمر اهلل" ىبوب باٟتق كظاىر الثاين البقاء  يبقى أحد من ا١تؤمنُت فضبلن 
تلك الريح فيكوف الظهور قبل ىبوبها فبهذا الجمع يزكؿ اإلشكاؿ بتوفيق اهلل تعالى فأما بعد 

كليس فيهم مؤمن فعليهم تقـو الساعة كعلى ىذا فآخر اآليات المؤذنة ىبوبها فبل يبقى إال الشرار 
كيؤكد اٞتمع الذم ذكره النوكم كابن حجر ، [ٖٓ/ُّفتح البارم: ] (بقياـ الساعة ىبوب تلك الريح

كعنده ، رٛتهما اهلل حديث عبد الرٛتن بن مشاسة ا١تهرم عند مسلم قاؿ: كنت عند مسلمة بن ٥تلد
ال تقـو الساعة إال على شرار الخلق ىم شر من أىل )ن العاص فقاؿ عبد اهلل: عبد اهلل بن عمرك ب

فبينما ىم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقاؿ لو ، (الجاىلية ال يدعوف اهلل بشيء إال رده عليهم
صلى اهلل عليو مسلمة: يا عقبة! اٝتع ما يقوؿ عبد اهلل فقاؿ عقبة: ىو أعلم كأما أنا فسمعت رسوؿ اهلل 

ال يضرىم من ، قاىرين لعدكىم، ال تزاؿ عصابة من أمتي يقاتلوف على أمر اهلل)يقوؿ  سلمك 
كريح   اأجل ثم يبعث اهلل ريحن فقاؿ عبد اهلل: ، (كىم على ذلك، حتى تأتيهم الساعة، خالفهم

ثم يبقى ، في قلبو مثقاؿ حبة من اإليماف إال قبضتو االمسك مسها مس الحرير فبل تترؾ نفسن 
لفارس الزىراين: اٟتلقة األكذل:  سلسلة العبلقات الدكلية ُب اإلسبلـ] (عليهم تقـو الساعة، ناسشرار ال

 . [بتصرؼ ّٔ – ِٔص ، ُٕ – ُُص ، ٕ – ّاٟتلقة الثانية: ص ، بتصرؼ ِٕ – ُُص 
* * * 
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 بعالفصل السا 

 اليجرة والعالقات الدولية
 كفيو مسائل:

 -معنى الهجرة: المسألة األكلى:
  ىي االنتقاؿ كالخركج من أرض إلى أرض.رىة كا٢تيٍجرىة لغة: ا٢ًتجٍ 

كمن دارو شديد الفتنة إلى دارو ، ىي الخركج في سبيل اهلل من دار الكفر إلى دار اإلسبلـ: اكشرعن 
كتلمس مواطن السخط كالغضب ، فا٢تجرة تعٍت: تلمس مواطن الرضى كاٟتط عندىا، أقل منو فتنة

فإف كاف ىذا الشيء ، ٢تىٍجري: ضد الوصل؛ كىو الًتؾ كاالبتعاد عن الشيءكا، كا٢تركب إذل اهلل منها
د امذمومن   حـر ىجره كتعُت كصلو. اقد أثٌت الشارع عليو خَتن  اكإف كاف ٤تمودن ، تعُت ىجره كٛتي

 -أنواع الهجرة: المسألة الثانية:
 ا٢تجرة نوعاف: 

  :كمن ، فر إلى أرض اإلسبلـىجرة مكانية مرتبطة بالخركج كاالنتقاؿ من أرض الكاألكؿ
 : للسبلمة في النفس كالدين اطلبن ، دار تشتد فيو الفتن إلى دار تقل فيها الفتن

كما ُب قولو ،  كحضهم عليو ُب نصوص عدة، كىذا النوع من ا٢تجرة قد شرعو اهلل تعاذل لعباده
اًجٍر ًفي سىًبيًل اللًَّو يىًجٍد ًفي اأٍلىٍرًض ميرىاغى تعاذل:  ًثيرن   امن )كىمىٍن يػيهى  اكىسىعىةن كىمىٍن يىٍخريٍج ًمٍن بػىٍيًتًو ميهىاًجرن  اكى

، [ََُالنساء: ]( ارىًحيمن  اًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلًو ثيمَّ ييٍدرًٍكوي اٍلمىٍوتي فػىقىٍد كىقىعى أىٍجريهي عىلىى اللًَّو كىكىافى اللَّوي غىفيورن 
ىٍجري اآٍلًخرىًة )كىالًَّذينى ىىاجىريكا ًفي اللًَّو ًمٍن بػى كقاؿ تعاذل:  نٍػيىا حىسىنىةن كىألى ئػىنػَّهيٍم ًفي الدُّ ٍعًد مىا ظيًلميوا لىنيبػىوّْ

انيوا يػىٍعلىميوفى( ثيمَّ ًإفَّ رىبَّكى لًلًَّذينى ىىاجىريكا ًمٍن بػىٍعًد مىا فيًتنيوا ثيمَّ )كقاؿ تعاذل: ، [ُْالنحل: ] أىٍكبػىري لىٍو كى
ا لىغىفيوره رىًحيمه  جىاىىديكا كىصىبػىريكا ًإفَّ رىبَّكى ًمنٍ  كىالًَّذينى آمىنيوا )كقاؿ تعاذل: ، [َُُالنحل: ] (بػىٍعًدىى

لىهيٍم مىٍغًفرىةه كىًرٍزؽه   اكىىىاجىريكا كىجىاىىديكا ًفي سىًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّ 
 برئت الذمة): عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ كُب اٟتديث فقد صحَّ ، [ْٕاألنفاؿ: ] (كىرًيمه 

كقاؿ ، [ُِٖٖصحيح اٞتامع الصغَت: ، أخرجو الطرباين كغَته] ممن أقاـ مع المشركين في ديارىم(
قالوا: يا رسوؿ اهلل كلمى؟  كل مسلمو يقيم بين أظهر المشركين(أنا برمء من  ) :صلى اهلل عليو كسلم

آمركم ): كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم، [َُّٕصحيح سنن الًتمذم: ] : )ال تراءل نارىاىيما(قاؿ
، الًتمذم كغَته] كالجهاد(، كالهجرة، كالجماعة، اعةبخمس كلمات أمرني اهلل بهٌن: السمع كالط

حدثٍت بعمل أستقيم عليو ، كعن أيب فاطمة أنو قاؿ يا رسوؿ اهلل، [ِِٖٗصحيح سنن الًتمذم: 
صحيح سنن ] فإنو ال ًمثل لها(، )عليك بالهجرة: لى اهلل عليو كسلمكأعملو. قاؿ لو رسوؿ اهلل ص
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ُب الدنيا ، أم ال مثل ٢تا من حيث ا٠تَت كالثواب الذم تدره على صحبها ا١تهاجر، [ّٖٖٓالنسائي:  
ابسط يدؾ ، فقلت: يا رسوؿ اهلل، كعن جرير قاؿ: أتيت النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو يبايع، كاآلخرة

كتؤتي ، كتقيم الصبلة، أبايعك على أف تعبدى اهلل): قاؿ، فأنت أعلم، كاشًتط عليَّ  ،حىت أبايعك
صلى اهلل كقاؿ ، [ّّٖٗصحيح سنن النسائي: ] كتفارؽى المشركين(، ناصح المسلمينكتي ، الزكاة

صحيح سنن أيب داكد: ] أال ال تراءل نارىما(إني برمء من كل مسلم مع مشرؾ.. ) :عليو كسلم
صلى كقاؿ ، كناية على ا١تفارقة كبعد السكن الذم يفصل ا١تسلم عن مساكن ا١تشركُت  كذلك، [َِِْ

كقاؿ ، [َِّّالسلسلة الصحيحة: ]فإنو مثلو( ، كسكن معو، امع المشرؾمن ج) :اهلل عليو كسلم
صحيح سنن أيب ] سبيل اهلل فإف عليو طابع الشهداء(من خرج بو خيراجه في ) :صلى اهلل عليو كسلم

ن مولده إلى قيس لو م، إف الرجل إذا مات بغير مولده) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [ُِِٔداكد: 
با٢تجرة كمفارقة الديار ُب سبيل  اكذلك ترغيبن ، [ُِٖٕصحيح سنن النسائي: ] منقطع أثره في الجنة(

فصلى ، اكعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما قاؿ: مات رجل با١تدينة ٦تن كيلد ّٔ، اهلل!
قالوا: كدلى ذاؾ يا رسوؿ اهلل؟ ، )يا ليتو مات بغير مولده(: عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب قاؿ

أخرجو النسائي ] مولده إلى منقطىع أثره في الجنة( إف الرجل إذا مات بغير مولده ًقيس لو من): قاؿ
يث كالنصوص الشرعية اليت ٖتض كغَتىا كثَت من األحاد، [ُّّْصحيح الًتغيب كالًتىيب: ، كغَته

 كاليت ترٌىب من التقاعس أك التخلف عنو. ، على ىذا النوع من ا٢تجرة ُب سبيل اهلل كترغّْب بو
  ككل ما نهى اهلل تعالى عنو، الثاني من الهجرة: ىو ىجر المعاصي كالذنوب كاآلثاـك:  

كالمهاجر من ىجر ، المسلم من سلم المسلموف من لسانو كيده): كما ُب اٟتديث الصحيح
فاٟتديث عاـ ، ك٦تا هنى اهلل تعاذل عنو اإلقامة بُت أظهر ا١تشركُت، [البخارمركاه ] ما نهى اهلل عنو(

صلى اهلل عليو كقاؿ ، كىجر ا١تعاصي كالذنوب كاآلثاـ، يشمل نوعي ا٢تجرة: ىجر الديار كاألكطاف
 ر من ىجرى الخطايا كالذنوب(المهاجك ، المؤمن من أمنو الناس على أموالهم كأنفسهم) :كسلم

 ، [ُّٖٕصحيح سنن ابن ماجة: ]
، أخرجو أٛتد] لهجرة أف تهجر ما كره ربك عز كجل(أفضل ا) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ 

)من : كُب ركاية: سيئل النيب صلى اهلل عليو كسلم أم ا٢تجرة أفضل؟ قاؿ، [ّٓٓالسلسلة الصحيحة: 
كىذه : )قاؿ ابن حجر، [ُُّٖصحيح الًتغيب: ، النسائيأخرجو أبو داكد ك ] ىجر ما حـر اهلل(

كالظاىرة ، ا٢تجرة ضرباف: ظاىرة كباطنة؛ فالباطنة ترؾ ما تدعو إليو النفس األمارة بالسوء كالشيطاف
 ُْ – ُُا٢تجرة مسائل كأحكاـ أليب بصَت: ص ] [ٓ/ُفتح البارم: ]الفرار بالدين من الفنت( 

 .[بتصرؼ
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 -ـ الهجرة:أقسا المسألة الثالثة: 
 ا٢تجرة تنقسم إذل قسمُت:

 كىي أنواع: ىجرة ىرب -ُ
 .ا٢تجرة من أرض الكفر 
 .ا٢تجرة من أرض البدعة 
 .ا٢تجرة من أرض غلب عليها اٟتراـ 
 .ا٢تجرة من أرض يتأذل فيها ا١تسلم ُب بدنو 
 .ا٢تجرة من أرض خوؼ من األمراض باستثناء مرض الطاعوف 
 ُب مالو. ا٢تجرة من أرض يتأذل فيها ا١تسلم 
 ىجرة طلب كىي أنواع: -ِ
  .ىجرة للحج 
 .ىجرة للجهاد 
 .ىجرة للمساجد الثبلثة 
 .ىجرة لزيارة أخ ُب هلل 
 .ىجرة إذل الثغور للمرابطة كتكثَت سواد آّاىدين 
 .ىجرة لطلب العلم 
 .ىجرة للعربة كالًعظة 
  .ىجرة للمعاش 
 .ىجرة للتجارة 

ركاه ] كهجرة إليَّ(  -أم: الفنت  –ادة في الهىرج )العب :-صلى اهلل عليو كسلم  –قاؿ النيب 
 .[أمراض األمة حملمد حساف] [مسلم

 -الهجرة: بواعث كغايات المسألة لرابعة:
ا٢تجرة دل تيشرع لذاهتا بغض النظر عن البواعث كالغايات منها.. حيث أف للهجرة بواعث كغايات 

غايات تنتفي معها ا٢تجرة.. أىم تلك البواعث كحيثما تنتفي تلك البواعث كال، حيثما توجد توجد ا٢تجرة
 ىي:، كالغايات
 سبلمة العبادة كالدين:  -ُ

كإخبلص العبادة هلل عز ، من أعظم بواعث كغايات ا٢تجرة اٟتفاظ على سبلمة العبادة كالدين
نع من إظهار دينو، كجل.. فحيثما ييضيَّق على ا١ترء ُب دينو كعبادتو ينية كالقياـ بالواجبات الد، كٯتي
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يتعُت عليو ا٢تجرة إذل حيث ٬تد ا١تكاف األمثل للمحافظة على دينو كعبادتو لربو عز ، ا١تفركضة عليو 
فعبادتو هلل تعاذل ىي الغاية العظمى من كجوده ، كذلك أف ا١ترء خيلق هلل عز كجل كلعبادتو سبحانو، كجل

مىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاأٍلًٍنسى ًإالَّ )كى كما قاؿ تعاذل: ،  ترخص ُب سبيلها ٚتيع الغايات كا١تقاصد، كخلقو
 ، [ٔٓالذريات: ] لًيػىٍعبيديكًف(

إال  انفي جاء بعده استثناء يفيد اٟتصر كالقصر؛ أم أف اهلل تعاذل ما خلق اٞتن كاإلنس لشيءو أبدن 
انىوي عىمَّا ال إً  اكىاًحدن  ا)كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا ًإلىهن كقاؿ تعاذل: ، لعبادتو كحده سبحانو لىوى ًإالَّ ىيوى سيٍبحى

)كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ميٍخًلًصينى لىوي الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا كقاؿ تعاذل: ، [ُّالتوبة: ] ييٍشرًكيوفى(
ًة(  إال بشيءو كاحد كىو  ايء أبدن أم كما أمركا بش، [ٓالبينة: ]الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمى

كالعبادة ىنا ييراد منها معناىا ، اأف يعبدكا اهلل تعاذل كحده ٥تلصُت لو الدين حنفاء غَت مشركُت بو شيئن 
كاليت تتسع ، كىي العبادة الشاملة ٞتميع ما ٭تبو اهلل تعاذل من األعماؿ كاألقواؿ الظاىرة كالباطنة، العاـ

ىذه ىي الغاية من كجود اإلنساف اليت ٬تب أف يتحرؾ معها ، نشاطاتوك ، ٞتميع مساحة حياة اإلنساف
كيرحل حيث ، فيقيم حيث تتحقق لو سبلمة العبادة كالدين، كترحاالن  حبلن ، اكحربن  اكعلى ضوئها سلمن 

 (يَّامى فىاٍعبيديكفً يىا ًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ أىٍرًضي كىاًسعىةه فىإً )قاؿ تعاذل: ، تنتفي عنو سبلمة العبادة كالدين
أم أف اهلل تعاذل كٌسع األرض ليتمكن اإلنساف من عبادة اهلل تعاذل على الوجو ، [ٔٓالعنكبوت: ]

كال ينبغي لو أف يتعذر بضيق ، أخرل يعبده فيها سبحانو افإف ضييق عليو ُب أرضو كجد أرضن ، األكمل
كقاؿ سعيد بن جبَت: إذا عيمل ُب األرض  ،قاؿ ٣تاىد: إٌف أرضي كاسعة فهاجركا كجاىدكا فيها، األرض

، فإف أرضي كاسعة، كقاؿ عطاء: إذا أيمرًب با١تعاصي فاىربوا، با١تعاصي فاخرجوا منها فإف أرضي كاسعة
ككذلك ٬تب على كل من كاف ُب بلد يعمل فيها با١تعاصي كال ٯتكنو تغيَت ذلك أف ييهاجر إذل حيث 

تفسَت البغوم: ]هلل: أرضي كاسعة أم رزقي لكم كاسع فاخرجوا كقاؿ مطرؼ بن عبد ا، يتهيأ لو العبادة
، اد اهللكالعباد عب، الببلد ببلد اهلل): : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمابن كثَتقاؿ ، [ِْٕ/ّ

ك٢تذا ١تا ضاؽ على ا١تستضعفُت ٔتكة مقامهم ّٔا خرجوا مهاجرين إذل ، فأقم( افحيثما أصبت خيرن 
فوجدكا خَت ا١تنزلُت ىناؾ أصحمة النجاشي ملك اٟتبشة رٛتو ، على دينهم ىناؾ أرض اٟتبشة ليأمنوا

ككذلك قولو ، [َّْ/ّتفسَت ابن كثَت: ]( بببلده اكجعلهم سيومن ، اهلل تعاذل فآكاىم كأيدىم بنصره
نٍػيىا حىسىنىةه كىأىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةه  قيٍل يىا ًعبىاًد الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا رىبَّكيٍم لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ًفي ىىًذهً )تعاذل:  الدُّ

ا يػيوىفَّى الصَّاًبريكفى أىٍجرىىيٍم بًغىٍيًر ًحسىابو  فتأمل الربط كالعبلقة بُت األمر بتقول اهلل ، [َُالزمر: ] (ًإنَّمى
شيء على عدـ التقول فإف تعرضت  -يا عبد اهلل  -تعاذل كبُت كوف أرض اهلل كاسعة؛ أم ال ٭تملنك 

ء ٭توؿ بينك كبُت التقول فعليك أف هتاجر ُب أرض اهلل الواسعة حيث ٕتد األرض اليت يتحقق لك لشي
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قاؿ ٣تاىد:  (كأرض اهلل كاسعة) :: قولوقاؿ ابن كثَت ُب، فيها التقول على الوجو األكمل كاألفضل 
 معصية كقاؿ شريك عن منصور عن عطاء: إذا دعيتم إذل، فهاجركا فيها كجاىدكا كاعتزلوا األكثاف

ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا )كقاؿ تعاذل: ، [ِٓ/ْتفسَت ابن كثَت: ]( فاىربوا
أيكلىًئكى ا فى ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليوا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهى 

أم ظا١تي أنفسهم  (ظالمي أنفسهم): قولو تعاذل، [ٕٗالنساء: ] (امىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصيرن 
: ك١تا تعللوا بقو٢تم، كتكثَتىم لسواد ا١تشركُت على ا١تسلمُت، بشحهم بالوطن كالديار كتركهم للهجرة

م لوجود األرض اليت يقدركف على ا٢تجرة دل يقبل اهلل تعاذل منهم عذرى (كنا مستضعفين في األرض)
ك٦تا يؤكد ، فعبلـ دل هتاجركا؟! (ألم تكن أرض اهلل كاسعة فتهاجركا فيها): فقالت ا١تبلئكة ٢تم، فيها

من  -كاٞتلوس معهم ُب ٣تالسهم ك٤تافلهم ، على ىذا الباعث على ا٢تجرة أف ا١تكث بُت أظهر الظا١تُت
كما ُب ،  لذا جاء النهي عن اٞتلوس مع الظا١تُت، خيلق ا١تسلم كال بدعلى دين ك  ايؤثر سلبن  -غَت إنكار 
ًإمَّا يػيٍنًسيػىنَّكى الشٍَّيطىافي فىبل تػىٍقعيٍد بػىٍعدى الذٍّْكرىل مىعى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمينى )قولو تعاذل:  كقاؿ ، [ٖٔاألنعاـ: ] (كى

ًمٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًبهىا كىييٍستػىٍهزىأي ًبهىا فىبل تػىٍقعيديكا كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًفي اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا سى ): تعاذل
نَّمى  امىعىهيٍم حىتَّى يىخيوضيوا ًفي حىًديثو غىٍيرًًه ًإنَّكيٍم ًإذن  اًفرًينى ًفي جىهى ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقينى كىاٍلكى

 -من غَت إنكار كال قياـ كال إكراه  -حكم اٞتالس معهم فجعل سبحانو ، [َُْالنساء: ] (اجىًميعن 
 اْتسب ما يدكر ُب آّلس؛ فإف كاف كفرن ، من حيث الكفر أك الظلم أك الفسق (فإنهم مثلهم)حكمهم 

كما ُب األثر عن عمر بن عبد ،  دكف الكفر فهو فاسق كظادل اأك ظلمن  افهو كافر مثلهم كإف كاف فسقن 
فتبل عليهم ، فضرّٔم كفيهم صائم! فقالوا: إف ىذا صائم، على شرابو  اأخذ قومن  العزيز رضي اهلل عنو أنو

ليًعنى )كقاؿ تعاذل: ، (مثلهم افبل تقعدكا معهم حتى يخوضوا في حديثو غيره إنكم إذن )قولو تعاذل: 
انيوا يػىٍعتىديكفى.  الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن بىًني ًإٍسرائيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍريىمى ذىلً  كى ًبمىا عىصىٍوا كىكى

انيوا يػىٍفعىليوفى  انيوا ال يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن ميٍنكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كى جاء ُب تفسَت ىذه ، [ٕٗ، ٖٕا١تائدة: ] (كى
، هنتهم علماؤىم فلم ينتهوا فجالسوىم ُب ٣تالسهم، اآلية: أف بٍت إسرائيل ١تا كقعت ُب ا١تعاصي

، فضرب اهلل بعضهم ببعض كلعنهم على لساف داكد كسليماف كعيسى ابن مرًن، كشاربوىم ككاكلوىم
ال شك أنو ، ىذا فيمن ٬تالسهم بعد أف ينهاىم فبل ينتهوا.. فكيف ٔتن ٬تالسهم من غَت هني كال إنكار

: نو قاؿأكذل باللعن كالطرد من رٛتة اهلل تعاذل. كُب اٟتديث فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أ
، فحامل المسك إما أف ييحذيك، كنافخ الكير، مثل جليًس الصالح كالسوء كمثل حامل المسك)

 اثيابك كإما أف تجد ريحن  كنافخ الكير إما أف يحرؽ، طيبةن  اكإما أف تجد منو ريحن ، كإما أف تبتاع منو
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ال بد ، الشريعة كىجر ٣تالسهم مطلب شرعي قد حضت عليو، فهجر الظا١تُت، [متفق عليو] خبيثةن( 
 كفق ضوابط الشرع. ، من مراعاتو كالعمل بو

 سبلمة النفس:  -ِ
فحيثما ٬تد ا١ترء نفسو مهددة بالقتل أك ا٢تبلؾ احملقق من قبل الظا١تُت.. كليس لو القدرة على دفع 

 فمن مقاصد، للسبلمة إذل حيث ٬تد األمن كاألماف لنفسو كأىلو االظلم عن نفسو فلو أف ييهاجر طلبن 
 افرخص للمسلم أمورن ، )النفس(الشريعة اليت جاء اإلسبلـ للحفاظ عليها كصوهنا من أم خطر يتهددىا 

افظ على نفسو من ا٢تبلؾ أك ا١توت   :عدة من أجل أف ٭تي
٢تبلؾ النفس؛ كالذم يكوف ُب صحراء كتنقطع عنو ٚتيع  امنها: فعل بعض احملظورات بقدر دفعن 

فلو أف يشرب من ا٠تمر القدر الذم ٯتكنو من الوصوؿ إذل ، ادل ٬تد إال ٜترن ك ، الطرؽ اليت توصلو إذل ا١تاء
ككذلك لو كاد أف ٯتوت من اٞتوع كدل ٬تد إال ميتة أك ٟتم خنزير فلو أف يأكل القدر ، أماكن توفر ا١تاء

فىصَّلى  كىقىدٍ )كما قاؿ تعاذل: ،  الذم يقيم صلبو إذل حُت يصل إذل ا١تكاف الذم يتوفر فيو الطعاـ اٟتبلؿ
ًثيرن  ًإفَّ كى ـى عىلىٍيكيٍم ًإالَّ مىا اٍضطيًرٍرتيٍم ًإلىٍيًو كى لىييًضلُّوفى بًأىٍىوىائًًهٍم بًغىٍيًر ًعٍلمو ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي  الىكيٍم مىا حىرَّ

ًإنَّمىا )اذل: كقاؿ تع، فاستثٌت اهلل تعاذل من الوقوع ُب اإلٍب أىل االضطرار، [ُُٗاألنعاـ: ] (بًاٍلميٍعتىًدينى 
رى بىا  ـى كىلىٍحمى اٍلًخٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ بًًو ًلغىٍيًر اللًَّو فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍ ٍيتىةى كىالدَّ ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى غو كىال عىادو فىبل ًإٍثمى حىرَّ

لم القاعدة من ىذه النصوص كغَتىا استنبط أىل الع، [ُّٕالبقرة: ] (عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 
  .)الضركرات تبيح المحظورات(: الفقهية ا١تعركفة اليت تقوؿ بأف

لو كاف القتل ك٨توه ال يندفع عنو إال  -كقلبو مطمئن باإلٯتاف  -كمنها: أف ييظهر كلمة الكفر 
انًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي )لقولو تعاذل: ، بذلك فىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإيمى اًف كىلىًكٍن مىٍن مىٍن كى يمى ًئنّّ بًاأٍلً ميٍطمى

كٟتديث عمار ، [َُٔالنحل: ] (فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه  اشىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرن 
فلم يًتكوه حىت سٌب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذكر آ٢تتهم ٓتَت! فلما ، كفيو أف ا١تشركُت أخذكه

ما تيركت حتى نلت ، قاؿ: شرّّ يا رسوؿ اهلل (ما كراءؾ؟): اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿأتى رسوؿ 
قاؿ:  (فكيف تجد قلبك؟: )منك كذكرت آلهتهم بخير. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .: )فإف عادكا فعيد(باإليماف. قاؿ اأجد قلبي مطمئنن 
لدفع ا٢تبلؾ عن نفسو كأىلو إال با٢تجرة  د سبيبلن إف دل ٬ت -كلو إذل ببلد الكفر  -كمنها: ا٢تجرة 

كما حصل لبعض الصحابة رضي اهلل عنهم ١تا أمرىم النيب صلى اهلل عليو كسلم با٢تجرة إذل ،  كاالغًتاب
رغم كوهنا دار   -عيرؼ بالعدؿ ال ييظلم عنده أحد.. ك١تا ُب اٟتبشة  ااٟتبشة لكوهنا بلدة يوجد فيها ملكن 
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فإف قيل ، ُب مكة يومئذو  -كٓتاصة منهم ا١تستضعفُت  -لسبلـ ماال ٬تده ا١تسلموف من األمن كا -كفر  
 كمكة كانت دار كفر فما الفرؽ بينهما؟ ، اٟتبشة كانت دار كفر

كيركب  اقوؿ: الفرؽ بينهما كالفرؽ بُت الكفر آّرد كالكفر ا١تغلظ ا١تركب الذم يعلو بعضو بعضن ن
كاهلل  -، إذل الكفر آّرد انسبة للحبشة كالكفر ا١تركب ا١تغٌلظ قياسن فمكة كانت يومئذو بال، ابعضو بعضن 
:  - تعاذل أعلم ارب ا١تسلمُت، كأما من فرَّ إذل أرض اٟترب لظلم خافو)قاؿ ابن حـز كال أعاهنم ، كدل ٭تي

مد كقد ذكرنا أف الزىرم ٤ت، فهذا ال شيء عليو ألنو مضطر مكره، كدل ٬تد ُب ا١تسلمُت من ٬تَته، عليهم
؛ ألف الوليد بن  اكاف عازمن ،  بن مسلم بن شهاب على أنو إف مات ىشاـ بن عبد ا١تلك ٟتق بأرض الرـك

احمللى: ]( فمن كاف ىكذا فهو معذكر، كىو كاف الوارل بعد ىشاـ، يزيد كاف نذر دمو إف قدر عليو
ُِ/ُِٓ] . 

 : تقوية المسلمين كإضعاؼ المشركين -ّ
كتقوية ا١تسلمُت كتكثَت سوادىم على ، إحياء فريضة اٞتهادمن بواعث كغايات ا٢تجرة كذلك 

كبقاء أحد٫تا الـز لبقاء ، كأحد٫تا سبب لآلخر كالـز لو، فا٢تجرة كاٞتهاد شيئاف متبلزماف، ا١تشركُت
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا )كما ُب قولو تعاذل: ،  ىذا الًتابط كالتبلـز كالعبلقة دلت عليها نصوص عدة، اآلخر
يىاءي ريكا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ًفي سىًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلً كىىىاجى 
ًبيًل اللًَّو أيكلىًئكى )كقاؿ تعاذل: ، [ِٕاألنفاؿ: ] (بػىٍعضو  ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاجىريكا كىجىاىىديكا ًفي سى

ثيمَّ ًإفَّ رىبَّكى ًللًَّذينى ىىاجىريكا ًمٍن )كقاؿ تعاذل: ، [ُِٖالبقرة: ] (ٍرجيوفى رىٍحمىتى اللًَّو كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه يػى 
ا لىغىفيوره رىًحيمه  كقاؿ تعاذل: ، [َُُالنحل: ] (بػىٍعًد مىا فيًتنيوا ثيمَّ جىاىىديكا كىصىبػىريكا ًإفَّ رىبَّكى ًمٍن بػىٍعًدىى

ًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّ كىالَّذً ) لىهيٍم  اينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا ًفي سى
الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا ًفي سىًبيًل اللًَّو )كقاؿ تعاذل: ، [ْٕاألنفاؿ: ] (مىٍغًفرىةه كىًرٍزؽه كىرًيمه 

فتأمل كيف تيذكر ، [َِالتوبة: ] (وىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم أىٍعظىمي دىرىجىةن ًعٍندى اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى بًأىمٍ 
كُب اٟتديث فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو ، ككمقدمة ضركرية للجهاد، ا٢تجرة مع اٞتهاد

أم ما داـ ، [ُُٗٗصحيح اٞتامع: ، و أٛتد كغَتهأخرج] تنقطع ما داـ الجهاد(إف الهجرة ال ): قاؿ
فإف ا٢تجرة ماضية كقائمة معو لتبلـز اٞتهاد ُب سبيل اهلل للهجرة كا٨تياز ا١تسلمُت  ااٞتهاد ماضو كقائمن 

 )ال تنقطع الهجرة ما جوىد العدك( :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، إذل دار اٞتهاد كصفوؼ آّاىدين
كال ، ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ  ،[ُْٕٔالسلسلة الصحيحة: ]

، [ْٕٗٔصحيح اٞتامع: ، كأبو داكد، أخرجو أٛتد]التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها( تنقطع 
كحىت تطلع الشمس من مغرّٔا أف اٞتهاد ماضو إذل قياـ ، كسبب عدـ انقطاع ا٢تجرة حىت تنقطع التوبة
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ركاه ] إلى يـو القيامة؛ األجر كالغنيمة(الخيل معقود بنواصيها الخير ): ديثكما ُب اٟت،  الساعة 
إذل قياـ الساعة كما أفاد بذلك  )ا٢تجرة(فبقاء اٞتهاد إذل يـو القيامة دؿ على بقاء الزمو ، [مسلم

 أف عدـ ا٢تجرة من دار، ك٦تا يؤكد على ىذا التبلـز بُت ا٢تجرة كاٞتهاد، منطوؽ األحاديث الصحيحة
يتًتس بو أىل الكفر كالشرؾ  ااٟترب يؤدم ُب الغالب إذل أف يكوف ا١تسلموف ا١تقيموف ُب دار الكفر ترسن 

وفهم كتكثَت ىذا إذا ما أرغموا على ا٠تركج للقتاؿ ُب صف، عند نشوب أم حرب بينهم كبُت ا١تسلمُت
كما ُب ،  ُب مواضع عدةىذا ا١تزلق احملتمل قد أشارت إليو النصوص الشرعية ، سوادىم على ا١تسلمُت

ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي )قولو تعاذل: 
نَّمي كىسىاءىٍت مىًصيرن اأٍلىٍرًض قىاليوا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىي   (اٍم جىهى

كتكثَت سوادىم على ، كإقامتهم بُت أظهر ا١تشركُت، بًتكهم للهجرة (ظالمي أنفسهم)، [ٕٗالنساء: ]
قبل أف ييكرىوا أك ييضطركا على ا٠تركج مع ، ا١تسلمُت مع قدرهتم على ا٢تجرة كالتحوؿ إذل دار اإلسبلـ

كاعتذركا إذل اهلل باالستضعاؼ ، لوا ُب ا١تعركة بسهاـ ا١تسلمُتلذلك ١تا قيت، ا١تشركُت لقتاؿ ا١تسلمُت!
كاإلكراه دل يقبل اهلل تعاذل عذرىم ألهنم كانوا قادرين على ا٢تجرة كالتحوؿ إذل دار اإلسبلـ قبل أف 

أخرج البخارم كغَته عن ابن ، من ذلك! الكنهم أبوا أف يفعلوا شيئن ، يتعرضوا ٢تذا النوع من اإلكراه
من ا١تسلمُت كانوا مع ا١تشركُت يكثركف سوادىم على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  اأناسن  عباس: أف

إف الذين توفاىم )فأنزؿ اهلل ، كسلم يأٌب السهم يرمي بو فيصيب أحدىم فيقتلو أك يضرب عنقو فيقتلو
عامة ُب كل قاؿ الضحاؾ: ىذه اآلية الكرٯتة )قاؿ ابن كثَت ُب التفسَت: ، (المبلئكة ظالمي أنفسهم

فهو ظادل لنفسو ، من إقامة الدين اكىو قادر على ا٢تجرة كليس متمكنن ، من أقاـ بُت ظهراين ا١تشركُت
ين توفاىم المبلئكة ظالمي إف الذ)حيث يقوؿ تعاذل: ، بنص ىذه اآليةك ، باإلٚتاع امرتكب حرامن 

فتأمل كيف أف ٗتلفهم ، ا٢تجرة( مكثتم ىاىنا كتركتمأم دل  )قالوا فيم كنتم(، أم بًتؾ ا٢تجرة أنفسهم(
ُب خركجهم مع ا١تشركُت كتكثَت سوادىم كتقويتهم على ا١تسلمُت.. كىذا مزلق ال  اعن ا٢تجرة كاف سببن 

على  -غَت معذكرين  -ككاف ٦تن اضطركا ، و عند اٟتديث عن ا٢تجرة كبواعثهابد من اعتباره كمراعات
، كنوفل، لى اهلل عليو كسلم كعقيلبدر العباس عم النيب صا٠تركج مع ا١تشركُت لقتاؿ ا١تسلمُت يـو كقعة 

قاؿ يا رسوؿ اهلل: ألم  )افد نفسك كابن أخيك( عليو كسلم للعباس: ك١تا أيسركا قاؿ لو النيب صلى اهلل
فخيصمتم ثم تبل عليو ىذه اآلية: يا عباس إنكم خاصمتم كنشهد شهادتك؟! قاؿ: )، قبلتك نصلّْ 

من كثر سواد )كُب األثر عن ابن مسعود رضي اهلل عنو: ، فتهاجركا فيها( ن أرض اهلل كاسعةألم تك)
فيو ٗتطئة من ): قاؿ ابن حجر ُب الفتح، ي عمل قوـو كاف شريك من عمل بو(كمن رض، قوـو فهو منهم

، أك رجاء إنقاذ مسلم من ىلكة يقيم بُت أىل ا١تعاصي باختياره ال لقصد صحيح من إنكار عليهم مثبلن 
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در على التحوؿ عنهم ال ييعذر كما كقع للذين كانوا أسلموا كمنعهم ا١تشركوف من أىلهم من كأف القا 
ُت ا٢تجرة ٍب كانوا ٮترجوف مع ا١تشركُت ال لقصد قتاؿ ا١تسلمُت بل إليهاـ كثرهتم ُب عيوف ا١تسلم

 اهلل:رٛتو  كقاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ، [ّٖ/ُّفتح البارم: ]فحصلت ٢تم ا١تؤاخذة بذلك( 
كإذل رسولو ، كمراغمة أعدائو، كاٞتهاد ُب سبيلو، من مقاصد ا٢تجرة اال٨تياز إذل اهلل بعبادتو كاإلنابة إليو)

( كلذلك يقرف ا٢تجرة باإلٯتاف ُب غَت موضع من كتاب اهلل، بطاعتو كتعزيره كنصره كلزـك ٚتاعة ا١تسلمُت
  .[ُُٖالرسائل ا١تفيدة: ص]

  الدعوة إلى اهلل تعالى: -ْ
الدعوة إذل اهلل تعاذل ، كمن أرض إذل أرض، ن بلد إذل بلدكمن بواعث ا٢تجرة كذلك كاالنتقاؿ م

كما قاؿ تعاذل: ،  هتم هلل عز كجلكتثبيت الناس على دينهم كعباد، وحيد إذل العا١تُتكتبليغ رسالة الت
، [ّّفصلت: ] ؿى ًإنًَّني ًمنى اٍلميٍسًلًمينى(قىاكى  اًممٍَّن دىعىا ًإلىى اللًَّو كىعىًملى صىاًلحن  كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن )

، كىو خاًب األنبياء كا١ترسلُت، م بعث للعا١تُتكنبينا صلى اهلل عليو كسل، فرسالة اإلسبلـ أرسلت للعا١تُت
مل إذل العا١تُت كبالتارل فإف دعوتو لكن ييشًتط فيمن ينهض ٢تذه ا١تهمة العظيمة أف ، ال بد من أف ٖتي
لعلم الذين ٯتلكوف من ا١تعرفة كالعلم ما ٭تتاجو الناس كما ٯتكن أف ييعطيو لآلخرين.. يكوف من ذكم ا

  .أك ينتفع منو أحد! اكإال فإف جاىل الشيء كفاقده ال ٯتكن أف ييعطي شيئن 
 تنبيو: 

ال بد من التنبيو إذل ضركرة مراعاة النظر  -كما سنبينو   -قبل ا٠توض ُب اٟتديث عن حكم ا٢تجرة 
يضعف باعث كيقول حيث قد ، بعضها مع بعض ار كإعما٢تا ٚتيعن ع بواعث ا٢تجرة اآلنفة الذكإذل ٣تمو 

فحينئذو ال بد من عملية ، اعث كتتواجد مقابلها بواعث أخرلكقد ينتفي باعث أك بو ، مقابلو باعث آخر
من  الراجح شرعن كالنظر إذل ا، سد ا١تًتتبة عن ا٢تجرة أك عدمهاالًتجيح كالنظر إذل ٣تموع ا١تصاحل كا١تفا

فالقضية من ىذا الوجو ال ٗتضع إذل باعثو كاحد فقط تتواجد ا٢تجرة ، البواعث اآلنفة الذكر كالقوؿ بو
 كتنتفي بانتفائو من دكف النظر إذل بقية البواعث األخرل. ، بوجوده

 -حكم الهجرة: المسألة الخامسة:
مىت تكوف كاجبة كمىت ، ُب اإلسبلـ بعد أف بينا أنواع كبواعث كغايات ا٢تجرة نبُت حكم ا٢تجرة

كىجرة ، كاٟتراـ، كا١تستحب، فنقوؿ: أحكاـ ا٢تجرة تنقسم إذل أربعة أقساـ: الواجب، تكوف دكف ذلك
 غَت كاجبة كال مستحبة. 

 الهجرة الواجبة:  -ُ
فبل يستطيع أف ييظهر ، عندما يعيش ا١تسلم ُب دار ٮتشى فيها على نفسو كدينو من الفتنة كا٢تبلؾ

كما أنو ال يستطيع أف يتفادل إكراه ا١تشركُت لو على تكثَت سوادىم ،  كال أف ييقيم كاجبات دينو، ينود



 

 

 (ُِٔ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

لك الدار إذل دار يستطيع أف ييظهر فيها فحينئذو ٕتب عليو ا٢تجرة من ت، كالقتاؿ معهم ضد ا١تسلمُت 
فهو آٍب مفرط بواجب  تومع استطاع فإف دل يفعل، دينو كتنتفي منها تلك العقبات الباعثة على ا٢تجرة

قوؿ: قد تقدـ ذكر بعض األدلة اليت نفإف قيل: فما الدليل على كجوب ا٢تجرة ىنا؟ ، من كاجبات الدين
ًإفَّ الًَّذينى )قاؿ تعاذل: ، كنعيد ىنا ذكر بعضها، تفيد كجوب ا٢تجرة على من كاف ىذا كصفو كظرفو

قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليوا أىلىٍم تىكيٍن تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم 
كُب اٟتديث ، [ٕٗالنساء: ] (اأىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصيرن 

، ممن أقاـ مع المشركين في ببلدىم( برئت الذمة): ؿفقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قا
  كسكن معو فإنو مثلو(، جامع المشرؾمن ) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ 

فهذه ، أال ال تراءل نارىما(إني برمء من كل مسلم مع مشرؾ.. ) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ 
كذلك عندما ال ، آلنف الذكركىي ٤تمولة على ا١تعٌت ا، األحاديث ك٨توىا كلها تفيد كجوب ا٢تجرة

 ، يستطيع ا١تسلم أف ييظهر دينو ُب الدار الذم يقيم فيو
كال ٘تكنو إقامة ، كىو من يقدر عليها كال ٯتكنو إظهار دينو)فيمن ٕتب عليو ا٢تجرة:  قاؿ ابن قدامة

تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي  ًإفَّ الًَّذينى )فهذا ٕتب عليو ا٢تجرة لقولو تعاذل: ، كاجبات دينو مع ا١تقاـ بُت الكفار
 كىاًسعىةن ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليوا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي اللَّوً 

نَّمي كىسىاءىٍت مىًصيرن  ذا كعيد شديد يدؿ على كى، [ٕٗالنساء: ] (افػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهى
كماال ، كا٢تجرة من ضركرة الواجب كتتمتو، الوجوب؛ كألف القياـ بواجب دينو كاجب على من قدر عليو

ك٦تا ييعٌُت ا٢تجرة كيؤكد كجؤّا حاجة دار اإلسبلـ ، [ِّٔ/ٗا١تعٍت: ]( يتم الواجب إال بو فهو كاجب
دينة ا١تنورة ُب أكؿ عهدىا مع اإلسبلـ.. حيث  كما كانت عليو حاؿ ا١ت،  ١تن يهاجر إليها من ا١تسلمُت

كانت اٟتاجة ماسة ١تن يهاجر إليها من ا١تسلمُت.. ليتقوكا بو على ٚتوع الكفر الغفَتة احمليطة با١تدينة 
إذل حدٍّ جعل اهلل تعاذل ا١تواالة كالنصرة معقودة على ا٢تجرة.. كعلى من يهاجر إذل ا١تسلمُت ُب ، يومئذو!
ًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى )ؿ تعاذل: كما قا،  ا١تدينة ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ًفي سى

يىًتًهمٍ  ءو  ًمٍن شىيٍ آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىالًَّذينى آمىنيوا كىلىٍم يػيهىاًجريكا مىا لىكيٍم ًمٍن كىالى
نػىهيٍم مً  نىكيٍم كىبػىيػٍ يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ ًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم ًفي الدّْ يثىاؽه كىاللَّوي حىتَّى يػيهىاًجريكا كى

ا تػىٍعمىليوفى بىًصيره  ككذلك ٦تا يؤكد كجوب ا٢تجرة أف يكوف بُت دار الكفر كدار ، [ِٕاألنفاؿ: ] (ًبمى
فحينئذو يتغٌلظ التعيُت حىت ال ييرمى ا١تسلموف ا١تقيموف ُب دار الكفر بسهاـ ، تاؿاإلسبلـ حرب كق
كىذا أمر تفعلو ٚتيع األمم ، يتًتس ّٔم العدك من سهاـ ا١تسلمُت! اأك يكونوف ترسن ، ا١تسلمُت آّاىدين

اؿ إال كتناشد فما من دكلة يلوح بينها كبُت أم دكلة أخرل بوادر اٟترب كالقت، اليت تغار على رعاياىا
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كحىت ال يتًتس ّٔم العدك ، رعاياىا بأف ٮترجوا من حدكد تلك الدكلة احملاربة حىت ال يتعرضوا ١ترمى نَتاهنا 
فإف قيل: قلتم أف ا١تتخلف عن ىذا ، يتصدل للضربات األكذل من اٟترب!، كخط أمامي كاسح لؤللغاـ

قوؿ: اٞتواب على ىذه ا١تسألة ندرجة الكفر؟!  فهل يرقى إذل، النوع من ا٢تجرة آٍب.. فما نوع ىذا اإلٍب
دكف الكفر فصاحبها يكوف  اكظلمن  امتوقف على ما يًتتب على ترؾ ا٢تجرة.. فإف ترتب على تركها فسقن 

كمظاىرة ا١تشركُت على ا١تسلمُت فتارؾ ا٢تجرة حينئذو  اكأٙتو دكف الكفر. كإف ترتب على تركها كفرن  اآٙتن 
ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا )ما يقتضيو ظاىر قولو تعاذل: ىذا ، امرتدن  ايكوف كافرن 

ا فىأيكلىًئكى ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليوا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهى 
)ثم يـو القيامة يخزيهم كيقوؿ اين كقولو تعاذل: ، [ٕٗالنساء: ] (انَّمي كىسىاءىٍت مىًصيرن مىٍأكىاىيٍم جىهى 

شركاءل الذين كنتم تشاقوف فيهم قاؿ الذين أكتوا العلم إف الخزم اليـو كالسوء على الكافرين * 
ليم بما  ف اهلل عالذين تتوفاىم المبلئكة ظالمي أنفسهمفألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إ

، [ِٗ - ِٕالنحل: ] دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثول المتكبرين(كنتم تعملوف * فا
فأكرىوا فيما بعد على مظاىرة ، نزلت ُب الذين تركوا ا٢تجرة كآثركا البقاء مع ا١تشركُت اتكىذه آي

لدين فيها( يفيد أهنم كقولو تعاذل: )فادخلوا أبواب جهنم خا، ا١تشركُت كتكثَت سوادىم ضد ا١تسلمُت
كفارنا؛ ألف ا٠تلود ُب نار جهنم من شأف من   -بسبب تركهم للهجرة كمظاىرهتم للمشركُت  -ماتوا 

ال يقبل ): كُب اٟتديث فقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ، ٯتوت على الكفر كالعياذ باهلل
أخرجو ابن ] مشركين إلى المسلمين(حتى يفارؽ ال اهلل تعالى من مشرؾ أشرؾ بعدما أسلم عمبلن 

كاٟتديث ينبغي أف ، إال الشرؾ اكال ٯتنع من قبوؿ العمل مطلقن ، [ْٖٕٕصحيح اٞتامع: ، ماجو كغَته
مل ُب حاؿ ترتب على ترؾ ا٢تجرة الوقوع ُب الكفر كال بد قاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ ُب ، ٭تي

اإلسبلـ نصرة أعداء اهلل كمعاكنتهم كالسعي فيما  كأكرب ذنب كأضلو كأعظمو منافاة ألصل)الرسائل: 
ككذلك انشراح الصدر ٢تم كطاعتهم ، يظهر بو دينهم كما ىم عليو من التعطيل كالشرؾ كا١توبقات العظاـ

ككذلك ترؾ جهادىم كمسا١تتهم كعقد ، كالثناء عليهم كمدح من دخل ٖتت أمرىم كانتظم ُب سلكهم
، اإلسبلـ ُب اختياراتو: من جهز إذل معسكر التتار كٟتق ّٔم ارتد كقد قاؿ شيخ، األخوة كالطاعة ٢تم

 ، (كحل مالو كدمو
، كذلك ُب ىذه األياـ من ٬تهز من ا١تسلمُت ُب أفغانستاف إذل معسكر األمريكاف كيكثر سوادىم  

دد ُب حبلؿ الدـ كا١تاؿ.. كال ينبغي الًت ، فإنو كافر مرتد، كيظاىرىم على آّاىدين ا١تسلمُت، كينصرىم
: ، ذلك ، كقد علمنا أف من خرج عن دار اإلسبلـ إذل دار اٟترب فقد أبق عن اهلل تعاذل)قاؿ ابن حـز

كل مسلم يقيم   أنو برمء من): كييبُت ىذا حديثو صلى اهلل عليو كسلم، كعن إماـ ا١تسلمُت كٚتاعتهم
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كالمؤمنوف كالمؤمنات )عاذل: قاؿ اهلل ت، كىو عليو السبلـ ال يربأ إال من كافر، بين أظهر المشركين( 
، ١تن يليو من ا١تسلمُت ا٤تاربن  افصح ّٔذا أف من ٟتق بدار الكفر كاٟترب ٥تتارن ، (بعضهم أكلياء بعض

، كمن إباحة مالو، مىت قدر عليو، فهو ّٔذا الفعل مرتد لو أحكاـ ا١ترتد كلها: من كجوب القتل عليو
احمللى: ] (اهلل عليو كسلم دل يربأ من مسلمكغَت ذلك؛ ألف رسوؿ اهلل صلى ، كانفساخ نكاحو

كعلى اٞتهاد ، كقدمها على ا٢تجرة الواجبة إذل اهلل كإذل رسولو، فمن آثر اٟتياة الدنيا كزينتها، [ُِٓ/ُِ
ًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم )ُب سبيل اهلل.. فقد حق عليو قولو تعاذل:  قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كى

نى اللًَّو عىًشيرىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًتجىارىةه تىٍخشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم مً كى 
ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىتَّى يىٍأًتيى اللَّوي بًأىٍمرًًه كىاللَّوي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الٍ  التوبة: ] (فىاًسًقينى كىرىسيوًلًو كىًجهىادو ًفي سى

ادن )كقولو تعاذل: ، [ِْ ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوا  اكىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى
 .[ُٓٔالبقرة: ] (ًللَّوً  اأىشىدُّ حيبِّ 
 ىجرة مندكبة:  -ِ

كيقـو بالواجبات الدينية اليت فرضها عليو ، امتوكذلك عندما يستطيع ا١تسلم أف ييظهر دينو ُب بلد إق
فحينئذو تكوف ا٢تجرة ، كيضمن أف ال ييكره على مظاىرة ا١تشركُت ُب قتا٢تم ضد ا١تسلمُت، ربو عز كجل

أما أهنا مندكبة مستحبة فهو للعمل بالنصوص الشرعية العديدة اليت ، ْتقو مندكبة مستحبة غَت كاجبة
أما أهنا غَت كاجبة فهي لؤلحاديث العديدة اليت ، كقد تقدـ ذكر بعضها ،ٖتض على ا٢تجرة كترغب ّٔا

 كإليك بعض ىذه األحاديث: ، تصرؼ حكم الوجوب عمن اتصف ٔتا تقدـ ذكره
أتى النيبَّ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: إين جئت أبايعك على  عن عبد اهلل بن عمرك: أف رجبلن 

صحيح سنن ]جع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما( ار ): كلقد تركت أبوم يبكياف. قاؿ، ا٢تجرة
مل على ا٢تجرة ا١تندكبة، [ُّٖٖالنسائي:  كعلى اعتبار أف السائل يستطيع أف ييظهر دينو ، كىذا ٭تي

سأؿ النيبَّ صلى اهلل  اكعن أيب سعيد ا٠تدرم: أف أعرابين ، - كاهلل تعاذل أعلم -، كيقـو بالواجبات الدينية
: قاؿ، ؟ قاؿ: نعم(كيحىك إف شأف الهجرة شديد فهل لك من إبل): فقاؿ، عليو كسلم عن ا٢تجرة
 (افإف اهلل لن يترؾ من عملك شيئن  قاؿ: فاعمل من كراء البحار؛، ؟ قاؿ: نعم)فهل تؤدم صدقتها(

كصاـ ، كآتى الزكاة، كأقاـ الصبلة، من آمن باهلل كرسولو) :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [متفق عليو]
أك جلسى في أرضو التي كلد ، ىاجر في سبيل اهلل، على اهلل أف ييدخلو الجنَّة اكاف حقن ،  رمضاف

فتأمل كيف صرؼ كجوب ا٢تجرة عمن يستطيع أف ييظهر دينو كيقـو بالواجبات ، [البخارمركاه ] فيها(
 ، الدينية ا١تفركضة عليو ُب أرضو اليت كلد فيها
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كىو من يقدر عليها لكنو يتمكن من ، يومن تيستحب لو ا٢تجرة كال ٕتب عل)قاؿ ابن قدامة:  
، فتيستحب لو ليتمكن من جهادىم كتكثَت ا١تسلمُت كمعونتهم، إظهار دينو كإقامتو ُب دار الكفر

كال ٕتب عليو إلمكانو إقامة كاجب دينو ، كيتخلص من تكثَت الكفار ك٥تالطتهم كرؤية ا١تنكر بينهم
جاءه قومو بنو عدم فقالوا لو: أقم عندنا ، أف ييهاجر كركينا أف نعيم النحاـ حُت أراد، بدكف ا٢تجرة

ككاف يقـو بيتامى بٍت عدم ، كاكفنا ما كنت تكفينا، ك٨تن ٪تنعك ٦تن يريد أذاؾ، كأنت على دينك
 اقومك كانوا خيرن ): فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم، فتخلف عن ا٢تجرة مدة ٍب ىاجر بعد، كأراملهم

  .[ِّٕ/ٗا١تغٍت: ] كقومك حفظوؾ كمنعوؾ(، أرادكا قتليني ك لك من قومي لي؛ قومي أخرجو 
 ىجرة غير كاجبة كال مندكبة:  -ّ

مع بذؿ جهده  -كذلك عندما يقع ا١تسلم ُب االستضعاؼ كالعجز الذم ٯتنعو من ا٢تجرة.. فهو 
ْتقو  فمن كاف كذلك فا٢تجرة، للهجرة اكطريقن  ال يستطيع حيلة كال يهتدم سبيبلن  -كرغبتو ُب ا٢تجرة 

فىاتػَّقيوا اللَّوى )قاؿ تعاذل: ، فبل ىي كاجبة عليو كال ىي مستحبة؛ ألف العجز يرفع التكليف باتفاؽ، تسقط
كقاؿ تعاذل: ، [ِّّالبقرة: ] (ال تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا)كقاؿ تعاذل: ، [ُٔالتغابن: ] (مىا اٍستىطىٍعتيمٍ 

هىا مىا اٍكتىسىبىتٍ ًإالَّ  اال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسن ) ا لىهىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍ ال )كقاؿ تعاذل: ، [ِٖٔالبقرة: ] (كيٍسعىهى
ًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا انيكىلّْفي نػىٍفسن  فمن شركط التكليف ا١تقدرة ، [ُِٓاألنعاـ: ] (ًإالَّ كيٍسعىهىا كى

كقاؿ ، حُت توفر كٖتقق االستطاعة إذل اكاالستطاعة فإذا انتفت االستطاعة انتفى معها التكليف تباعن 
اًف ال يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن )تعاذل:  ، ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلًوٍلدى

هيٍم كىكىافى اللَّوي عىفيوِّ   ، [ٗٗ، ٖٗالنساء: ] (اغىفيورن  افىأيكلىًئكى عىسىى اللَّوي أىٍف يػىٍعفيوى عىنػٍ
فاستثٌت اهلل تعاذل من كعيد من يتخلف عن ا٢تجرة الواجبة ا١تستضعفُت من الرجاؿ كالنساء 

ككاف ابن عباس رضي ، اك٦تكنن  اآمنن  كسبيبلن  اكالولداف الذين ال يستطيعوف حيلة للنفاذ كال يهتدكف طريقن 
 ، اهلل عنو يقوؿ: كنت أنا كأمي من ا١تستضعفُت ٦تن عذر اهلل عز كجل

أك ، إما ١ترض أك إكراه على اإلقامة، من ال ىجرة عليو؛ كىو من يعجز عنها)اؿ ابن قدامة: ق
ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمنى )فهذا ال ىجرة عليو لقوؿ اهلل تعاذل: ، ضعف من النساء كالولداف كشبههم

اًف ال يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىهٍ  هيٍم تىديكفى سىًبيبلن الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلًوٍلدى . فىأيكلىًئكى عىسىى اللَّوي أىٍف يػىٍعفيوى عىنػٍ
ا١تغٍت: ]( كال توصف باستحباب؛ ألهنا غَت مقدكر عليها، [ٗٗ، ٖٗالنساء: ] (اغىفيورن  اكىكىافى اللَّوي عىفيوِّ 

ٗ/ِّٔ].  
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 ىجرة محرمة:  -ْ 
يقها من ا٢تجرة أك ُب دار كذلك عندما يًتتب على ا٢تجرة تفويت مصاحل معتربة ال ٯتكن ٖتق

كيقـو بالواجبات ، كيستطيع أف يظهر دينو، ا٢تجرة؛ كأف يكوف اإلنساف ُب دار الكفر مأموف الفتنة
من ا١تستضعفُت  -كُب تثبيت ا١تسلمُت ، الدينية.. كىو إضافة إذل ذلك لو دكر ُب الدعوة إذل اهلل تعاذل

كغَت ذلك من ا١تصاحل ا١تعركفة ، النفوس من ا٢تبلؾ كإنقاذ بعض، على دينهم كاحملافظة عليو -كغَتىم 
قق منها شيئن  كلو فعل فهو آٍب لتفويت ، فحينئذو ال ٕتوز ْتقو ا٢تجرة، ُب دار ا٢تجرة االيت ال ٯتكن أف ٭تي

 ، ا١تصاحل كتقدًن ا١تفاسد!
رغم أف ، رهلذلك ٧تد أف النيب صلى اهلل عليو كسلم دل يأمر النجاشي با٢تجرة إذل ا١تدينة كبًتؾ ديا

كما ذلك إال ألف ُب إقامتو ُب ببلده من ا١تصاحل الراجحة اليت تفوؽ مصلحة ، اٟتبشة كانت دار كفر
حيث كاف النجاشي رضي اهلل عنو لو دكر كبَت ُب ٛتاية ٦تن ىاجر إليو من أصحاب النيب صلى ، ا٢تجرة

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،كدل يصٌل عليو أحد، كعندما مات رٛتو اهلل، اهلل عليو كسلم من مكة
صحيح سنن ابن ] : )النجاشي(قالوا: من ىو؟ قاؿ )صلوا على أخو لكم مات بغير أرضكم(: كسلم

قاؿ الشوكاين: ، يو(فصلوا عل، إفَّ أخاكم النجاشي قد مات): كُب ركاية عند مسلم، [ُِْٖماجو: 
ائو ظاىرة كأف يكوف لو مدخل ُب بعض فإهنا إف كانت ا١تصلحة العائدة على طائفة من ا١تسلمُت ببق)

على ىجرتو كفراره  اأك ُب تعليمو معادل ا٠تَت ْتيث يكوف ذلك راجحن ، كالنهي عن ا١تنكر، األمر با١تعركؼ
ألف ىذه ا١تصلحة ا٠تاصة لو با٢تجرة على ، بدينو فإنو ٬تب عليو ترؾ ا٢تجرة رعاية ٢تذه ا١تصلحة الراجحة

لعل ىذه ، [ٕٕٓ/ْالسيل اٞترار: ](  ا١تصلحة ا١ترجوة بًتكو للهجرةا٠تصوص تصَت مفسدة بالنسبة إذل
الط : )ا١تصاحل اليت أشار إليها الشوكاين ٦تا يدخل ُب معٌت قولو صلى اهلل عليو كسلم ا١تؤمن الذم ٮتي

، أخرجو ابن ماجو كغَته]ٮتالط الناس كال يصرب على أذاىم(  الناس كيصرب على أذاىم خَت من الذم ال
كٚتاع ذلك داخل )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ، - كاهلل تعاذل أعلم -، [ّٗٗة الصحيحة: السلسل

كاٟتسنات كالسيآت أك تزاٛتت فإنو ٬تب ترجيح ، ُب القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت ا١تصاحل كا١تفاسد
مر كالنهي كإف كاف كتعارضت ا١تصاحل كا١تفاسد. فإف األ، الراجح منها فيما إذا ازدٛتت ا١تصاحل كا١تفاسد

فينظر ُب ا١تعارض لو فإف كاف الذم يفوت من ا١تصاحل أك ، لتحصيل مصلحة كدفع مفسدة امتضمنن 
لكن ، إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو ابل يكوف ٤ترمن ، بو ا٭تصل من ا١تفاسد أكثر دل يكن مأمورن 

 .[ُِٗ/ِٖكم: ٣تموع الفتا]( اعتبار مقادير ا١تصاحل كا١تفاسد ىو ٔتيزاف الشريعة
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كإذا استنفرتم ، كلكن جهاد كنية، ال ىجرة بعد الفتح)معنى حديث  المسألة السادسة: 
 -:[متفق عليو]فانفركا( 

 ييراد بو معنياف:  )ال ىجرة بعد الفتح( :صلى اهلل عليو كسلمقولو 
  :ما  ك،  أف مكة أصبحت بعد الفتح دار إسبلـ كأماف ال يوجد ما يستدعي ا٢تجرة منهااألكؿ

 كاف عليو اٟتاؿ قبل الفتح. 
  :أف ا٢تجرة ا١تفضلة كا١تميزة عن سواىا كا٠تاصة ّٔجرة ا١تسلمُت من مكة إذل ا١تدينة ا١تنورة كالثاين

ك٦تا يؤكد ىذا ا١تعٌت اٟتديث الذم أخرجو ، كمضت ألصحأّا الذين ىاجركا قبل فتح مكة، قد انقطعت
صلى اهلل عليو جئت بأخي أبي معبد إلى رسوؿ اهلل مسلم عن ٣تاشع بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: 

قلت: ، قاؿ: )مضت الهجرة بأىلها(، فقلت: يا رسوؿ اهلل بايعو على الهجرة، بعد الفتح كسلم
)مضت  :صلى اهلل عليو كسلمفقولو ، كالخير(، كالجهاد، فبأم شيء تبايعو؟ قاؿ: )على اإلسبلـ

فقد مضت ١تن ىاجر قبل فتح مكة.. فهو باب ،  ا١تدينةأم ا٢تجرة ا٠تاصة من مكة إذل الهجرة ألىلها(
قاؿ النوكم: )قاؿ أصحابنا كغَتىم من العلماء: ، خَت أغلق بعد فتح مكة كٖتو٢تا إذل دار إسبلـ كأماف

كتأكلوا ىذا اٟتديث تأكيلُت: أحد٫تا ال ، ا٢تجرة من دار اٟترب إذل دار اإلسبلـ باقية إذل يـو القيامة
من مكة ألهنا صارت دار إسبلـ. كالثاين: كىو األصح أف معناه أف ا٢تجرة الفاضلة ىجرة بعد الفتح 

انقطعت بفتح مكة كمضت ألىلها الذين ىاجركا قبل  اظاىرن  اا١تهمة ا١تطلوبة اليت ٯتتاز ّٔا أىلها امتيازن 
 تعاذل كاهلل -، كال تناُب ُب ذلك، ااٟتديث ٭تتمل ا١تعنيُت معن ، [ٖ/ُّشرح صحيح مسلم: ]فتح مكة( 

  .-أعلم 
  -الظالمين من ذكم الذنوب كالمعاصي:ىجر  المسألة السابعة:

إذ ا٢تجر يكوف ، كىجر ىؤالء ٭تتاج لفقو كتقول، كنعٍت بالذنوب كا١تعاصي اليت ىي دكف الكفر
كُب حاؿ رجح الظن أف ىذا النوع من ا٢تجر ىو نافع ، على قدر الذنوب كا١تعاصي كحصوؿ اال٨تراؼ

كما أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم ّٔجر الصحابة الذين ،  كلغَتىم ٦تن قد يتأثركف ّٔم، ا١تُت٢تؤالء الظ
أما إف ثبت أف ىذا ، كقد حصل ٢تم من جراء ىذا ا٢تجر ا٠تَت الكثَت، ٗتلفوا عن الغزك معو ُب تبوؾ

رىم ٟتصوؿ فحينئذو ٭تـر ىج، اكفسادن  اكىو ال يزيد أصحاب الذنوب إال غين ، ا٢تجر يضر كال ينفع
 صلى اهلل عليو كسلمفقد صح عن النيب ، كلوجود عقد اإلسبلـ الذم يوجب ا١تواالة كالوصل، ا١تفسدة

(أنو قاؿ:   :صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، [متفق عليو] )ال يحل لمسلمو أف يهجر أخاه فوؽ ثبلًث لياؿو
بلثى مرارو كل ذلك ال يردُّ فإذا لقيو سٌلم عليو ث، فوؽ ثبلثةو  ا)ال يكوف لمسلمو أف يهجر مسلمن 

  .[ٕٔص ، بتصرؼ ّٕ – ُٓا٢تجرة مسائل كأحكاـ أليب بصَت: ص ] فقد باء بإثمو(، عليو
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 ما المقصود بالعبلقات الدكلية؟ المسألة الثامنة: 
كصدع بدعوتو ككقفت قريشه ُب كجهو انقسم ا٠تلق إذل مؤمن بو ككافر ككاف  حُت بيعثى النيب 
ها دين اهلل فعرض نفسو على القبائل حىت ًبَّ لو األمر مع األنصار ُب ا١تدينة البد من أرض يقيم في

كفرض اهلل تعاذل على ا١تؤمنُت ا٢تجرة من بُت الكافرين فكانت نواة دكلة اإلسبلـ  -دار ا٢تجرة  -النبوية 
بقيت فريضة ٍب ، حىت فػىٍتًح مكة احُت اجتمع ا١تهاجركف كاألنصار كبقي فرض ا٢تجرة إذل ا١تدينة قائمن 

)ال تنقطع الهجرة حتى   : يقوؿ ٝتعت رسوؿ الٌلو   : قاؿ ا٢تجرة من بُت ظهراين الكفار فعن معاكية 
كعن عبد الٌلو ، [ ركاه أٛتد كأبو داكد] ( تنقطع التوبة كال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

كُب ىذا    ، [ركاه أٛتد كالنسائي] ( قوتل العدك)ال تنقطع الهجرة ما   : قاؿ أف رسوؿ الٌلو    بن السعدم
فتمايزت بذلك ، -بإذف اهلل  -كسنأٌب على ذلك   دليل على أف ا٢تجرة باقية ما بقيت ا١تقاتلة للكفار

الدكر كأصبح لكل دارو أحكامها اليت ٗتصها بالنسبة لنا ٨تن ا١تسلمُت كقد ذكر ذلك فقهاء ا١تسلمُت 
تلفة فذكرىا بعضهم ٖتت أبواب اٞتهاد كبعضهم ٖتت أبواب السَّْت ٖتت أبواب عدة كٔتسميات ٥ت

مستقلة كالبعض اآلخر  اكا١تغازم كبعضهم ٖتت أبواب السياسة الشرعية كا٠تراج كبعضهم أفرد ٢تا كتبن 
رٛتو  -اإلماـ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين  . فتجد مثبلن .. كىكذا.ٖتدَّث عن قسمو منها ُب كتب منفردة

( يعرض -َ اهلل عن أحكاـ ا١ترتدين  اأبواب السَتّْ ُب دار اٟترب كيعقد كذلك أبوابن  ُب كتابو )السَتّْ
ٗتصُّ عبلقات دار اإلسبلـ بدار الكفر كىناؾ  اكىذا يدؿ على أف ىناؾ أحكامن ، كالبغاة كا٠توارج

، كالبغاة، نكا١ترتدي، بأىل الذمة -دكلة اإلسبلـ  -داخل دار اإلسبلـ تنتظم عبلقة ا١تسلمُت  اأحكامن 
 . اخل..كقطَّاع الطرؽ، كا٠توارج

سيرة )اعلم أف السَت ٚتع سَتة كبو ٝتي ىذا الكتاب ألنو بُت فيو  رٛتو اهلل: قاؿ السرخسي
المسلمين في المعاملة مع المشركين من أىل الحرب كمع أىل العهد منهم من المستأمنين كأىل 

الذين حا٢تم دكف  كمع أىل البغيكار بعد اإلقرار الذين ىم أخبث الكفار باإلن الذمة كمع المرتدين
 رٛتو اهلل: كقاؿ التهانوم، [ِ/َُا١تبسوط: ] .(.حاؿ ا١تشركُت كإف كانوا جاىلُت كُب التأكيل مبطلُت

طريقة المسلمين في ٍب غلب ُب لساف الشرع على ، )السَتة: ىي اسم من السَتّْ ٍب نقلت إذل الطريقة
. كقد ييراد ّٔا السٌُّنة .اغين كغيرىما من المستأمنين كالمرتدين كأىل الذمةالمعاملة مع الكافرين كالب

 عليو الصبلة كالسبلـبسَتة رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوييقاؿ: سار أبو بكرو ، أك الطريقة ُب ا١تعامبلت
ٌيت ا١تغازم سَتن  سير اإلماـ َت: ألف أكؿ أمورىا السَت إذل الغزك كأف ا١تقصود ّٔا ُب قولنا كتاب السّْ ، اكٝتي

كقد عىرضىوا ، [ُُٕ، َُٕ/ّكشَّاؼ اصطبلحات الفنوف: ] (كمعامبلتو مع الغزاة كاألنصار كالكفار
، سرايا، ىذه األلفاظ: غزكات كجهادهى كحركبىو فتجدي مثبلن  عليو الصبلة كالسبلـُب ذلك حياةى النيب 
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أىل ، أىل الذمة، أىل العهد، هدالع، الصلح، دار ا٢تجرة، دار الكفر، دار اإلسبلـ، سفراء، بعوث 
. .،األنفاؿ، الغنائم، األسرل، الردة، السّْلم، اٟترب، الرسائل إذل ا١تلوؾ، الوفود، ا٢تجرة، اٞتزية، األماف

 اخل.
كىمىن يػىٍبتىًغ ) :دعوة عا١تية البد أف تسود كالبد أف ٖتكم يقوؿ تعاذل عليو الصبلة كالسبلـفدعوتو 

رى اإًلٍسبلىـً ًدينن   :كيقوؿ تعاذل، [ٖٓآؿ عمراف: ]( ا فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ًفي اآلًخرىًة ًمنى اٍلخىاًسرًينى غىيػٍ
قيٍل يىا أىيػُّهىا ) تعاذل: كيقوؿ [ُالفرقاف: ] (تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى ًلٍلعىالىًمينى نىًذيرنا)

ًو ًإلىٍيكيٍم جىًميعنا الًَّذم لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض ال ًإلىػوى ًإالَّ ىيوى ييٍحيًػي كىييًميتي النَّاسي ًإنّْي رىسيوؿي اللٌ 
اتًًو كىاتًَّبعيوهي لىعىلَّكيٍم تػىٍهتى  ًلمى األعراؼ: ] (ديكفى فىآًمنيوٍا بًالٌلًو كىرىسيوًلًو النًَّبيّْ األيمّْيّْ الًَّذم يػيٍؤًمني بًالٌلًو كىكى

ٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لّْلنَّاًس بىًشيرنا كىنىًذيرنا) :كقاؿ سبحانو، [ُٖٓ كعن جابر بن عبد ، [ِٖسبأ: ] (كىمىا أىٍرسى
لم يعطهن أحده قبلي: نيصرتي  اأعطيتي خمسن )قاؿ:  عليو الصبلة كالسبلـأف النيب  رضي اهلل عنواهلل 

فأيما رجل من أمتي أدركتو الصبلة ، اكطهورن  اكجيعلت لي األرض مسجدن ، بالرعًب مىسيرةى شهرً 
ككاف النبي يبعث إلى قومو ، كأعطيت الشفاعة، كأحٌلت لي المغانم كلم تحل ألحد قبلي، فليصل
 -فبلبد أف ٭تكمى اإلسبلـي حياةى البشريًة فبل ييًتؾ فيو ، [متفق عليو] (كبعثت إلى الناس عامة، خاصة

نىةه كىيىكيوفى ) :تطبيق قاؿ تعاذلكبَت كال صغَت إال كىو ٤تل   -أم اإلسبلـ  كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ
فإذا كاف بعض الدين هلل كبعضو لغَت اهلل كجب القتاؿ حىت يكوف ، [ّٗاألنفاؿ: ] (الدّْيني كيلُّوي ًلٌلو
ود ىذين فبلبد من كج، كانقساـ الناس إذل فريقُت سيٌنة من سنًن اهلل القدرية ُب خلقو، الدين كلو هلل

إذل أف هتبَّ الريح الطيبة اليت تقبض أركاح ا١تؤمنُت فبل يبقى إال الكفار  -ا١تؤمنُت كالكفار  -الفريقُت 
نة االبتبلء كاالختبار قاؿ تعاذل ٍى كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ) :كحينها تقـو الساعة على شرار ا٠تلق كذلك لتتحقق سُّ

هيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو أىًف اٍعبيديكٍا  ًفي كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن  هيم مٍَّن ىىدىل الٌلوي كىًمنػٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى فىًمنػٍ
بًينى   :كقاؿ تعاذل، [ّٔالنحل: ] (الضَّبللىةي فىًسيريكٍا ًفي األىٍرًض فىانظيريكٍا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذّْ

كىلىٍو شىاء رىبُّكى لىجىعىلى ) :كقاؿ سبحانو، [ُّالفرقاف: ] (مّْنى اٍلميٍجرًًمينى كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىًبيٍّ عىديكِّا )
ةن  ًلمىةي رىبّْكى ألىٍمؤلفَّ ، كىالى يػىزىاليوفى ميٍختىًلًفينى  النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى ًإالَّ مىن رًَّحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم كىتىمٍَّت كى

ًعينى جىهىنَّمى ًمنى اٍلًجنًَّة كىال نتىصىرى ) :كقاؿ تعاذل، [ُُٗ، ُُٖىود: ] (نَّاًس أىٍجمى ذىًلكى كىلىٍو يىشىاء اللَّوي الى
ليوىٍا بػىٍعضىكيم بًبػىٍعضو  هيٍم كىلىًكن لّْيىبػٍ نىةن ) :كقاؿ سبحانو، [٤ْتمد: ] (ًمنػٍ عىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ كىجى

قاؿ:  كأخرج البخارم رٛتو اهلل عن جابر بن عبد اهلل ، [َِ الفرقاف:] (أىتىٍصًبريكفى كىكىافى رىبُّكى بىًصيرنا
كقاؿ بعضهم: إف العين نائمة ، فقاؿ بعضهم: إنو نائم، كىو نائم جاءت مبلئكة إلى النبي )

كقاؿ ، فقاؿ بعضهم: إنو نائم، فاضربوا لو مثبلن ، فقالوا: إف لصاحبكم ىذا مثبلن ، كالقلب يقظاف
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كجعل فيها مأدبة ، افقالوا: مىثػىليوي كمثل رجل بنى دارن ، قلب يقظافكال، بعضهم: إف العين نائمة 
كمن لم يجب الداعي لم يدخل ، فمن أجاب الداعي دخل الدار كأكل من المأدبة، اكبعث داعين 

كقاؿ بعضهم: إف ، فقاؿ بعضهم: إنو نائم، فقالوا: أكّْلوىا لو يفقهها، الدار كلم يأكل من المأدبة
فمن أطاع ، عليو الصبلة كالسبلـكالداعي محمد ، فقالوا: فالدار الجنة، يقظاف العين نائمة كالقلب

فقد عصى  عليو الصبلة كالسبلـ اكمن عصى محمدن ، فقد أطاع اهلل عليو الصبلة كالسبلـ امحمدن 
كُب اٟتديث القدسي الذم أخرجو مسلمه عن ، (فرَّؽ بين الناس عليو الصبلة كالسبلـكمحمد ، اهلل

.. إنما بعثتك ) قاؿ ذات يـو ُب خطبتو: عليو الصبلة كالسبلـأف رسوؿ اهلل  ؛ار آّاشعيعياض بن ٛت
 ..(.كقاتل بمن أطاعك من عصاؾ ..ألبتليك كأبتلي بك

  -:أصل العبلقة بين دار اإلسبلـ كدار الكفر الحرب المسألة التاسعة:
لقاعدة ا١تستمرة إذ كلمة األصل ترد كلمة األصل ُب العبلقة بُت دار اإلسبلـ كدار الكفر ٔتعٌت ا

 عند الفقهاء كاألصوليُت تطلق بإطبلقات متعددة منها:
 الدليل كىذا ىو ما تعارؼ عليو الفقهاء كاألصوليوف. -أ
 القاعدة الكلية. -ب
 ا١تقيس عليو. -ت
 الراجح. -ث
 ا١تستصحب. -ج
 القاعدة ا١تستمرة. -ح

صل في عبلقة دار اإلسبلـ بدار فقولنا: األكمرادنا ىنا ىو اإلطبلؽ األخَت كىو القاعدة ا١تستمرة 
أما السّْلم فبل ، الكفر ىي الحرب يعني أف القاعدة المستمرة في العبلقة بين الدارين ىي الحرب

 أك عقد صلح أك ذمة أك أماف. -أم بالدخوؿ ُب اإلسبلـ  -يكوف إال بإسبلـ 
على ثبلثة أقساـ:  -وبة الت -)فاستقر أمري الكفار معو بعد نزكؿ براءة  رٛتو اهلل: قاؿ ابن القيم

فصاركا معو ، ٍب آلت حاؿي أىل العهد كالصلح إذل اإلسبلـ، كأىًل ًذمة، كأىًل عهد، محاربينى لو
فصار أىلي األرض معو ثبلثة أقساـ: مسلم ، كاحملاربوف لو خائفوف منو، كأىل ًذمة، قسمُت: ٤تاربُت

كستأٌب األدلة على ذلك كأقواؿ ، [َُٔ/ّزاد ا١تعاد: ]( كخائف محارب، كمسالم لو آمن، مؤًمن بو
نتبين من خبللها بطبلف القوؿ الفاسد الذم يقولو بعض دعاة الهزيمة فقهاء ا١تسلمُت بإذف اهلل حىت 

يقوؿ عبد القادر عبد ، حيث يقولوف إف األصل في العبلقة بين دار اإلسبلـ كدار الكفر ىو السّْلم
لفاسدة للمعاصرين: القوؿ بأف األصل ُب عبلقة دار اإلسبلـ )كمن األقواؿ ا :-فك اهلل أسره  -العزيز 
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كىذا القوؿ فيو إنكار للمعلـو من ، كأف اٞتهاد ُب اإلسبلـ ال يشرع إال للدفاع، مع ببلد الكفار السّْلم 
من ا١تنهج االهنزامي التلفيقي الذم أسسو رفاعة  اكىذا القوؿ الفاسد منبثق أيضن ، الدين بالضركرة
كأراد أصحاب ىذا القوؿ بياف أف اإلسبلـ يتفق مع القانوف الدكرل كميثاؽ ، مد عبدهالطهطاكم ك٤ت
ُب ٖترًن اٟترب ا٢تجومية كٖترًن االستيبلء على أراضي الغَت  -كىى شرائع طاغوتية  -األمم ا١تتحدة 

كاهلل تعاذل ىل اإلسبلـ حرَـّ جهاد الطلب الذم يسمونو باٟترب ا٢تجومية  ؟بالقوة فهل اإلسبلـ ٭ترـٌ ىذا
كىالى تىًهنيوٍا ًفي ابًٍتغىاء ) :كيقوؿ عز كجل، [ٓالتوبة: ] (فىاقٍػتػيليوٍا اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىدتُّميوىيمٍ ) :يقوؿ
كىأىٍكرىثىكيٍم ) :كىل اإلسبلـ ٭تـر االستيبلء على أراضي الغَت بالقوة كاهلل يقوؿ ؟[َُْالنساء: ] (اٍلقىٍوـً 

ككيف صارت أرض العراؽ كالشاـ  ؟[ِٕاألحزاب: ] (كىأىٍموىالىهيٍم كىأىٍرضنا لٍَّم تىطىؤيكىىا أىٍرضىهيٍم كىًديىارىىيمٍ 
؟كمصر بل أرض خراساف كاألندلس من أم إف القائل ّٔذا القوؿ ، بلؾ الدكلة اإلسبلمية ذات يـو و
ائيل أرض أال ترل أف األمم ا١تتحدة ىي اليت منحت إسر  ؛الفاسد منكر للمعلـو من الدين بالضركرة

ـ مكَّنت إلسرائيل من التهاـ ا١تزيد من ٍُْٖٗب بقرار ا٢تدنة ُب ، ـُْٕٗفلسطُت بقرار التقسيم ُب 
بقرار التقسيم؟ ٍب التهمت إسرائيل ا١تزيد من أرض  ااألرض ككانت ال ٘تلك من صحراء النقب شيئن 

دكلية ال تطبق إال على إف القوانُت ال، ـ ٖتت ٝتع العادل كبصرهُٕٔٗعاـ  فلسطُت بالقوة ُب حرب
أما األقوياء فلهم قوانُت أخرل كىى قوانُت فرض األمر الواقع بالقوة كما فعل اليهود بفلسطُت ، الضعفاء

كقد أخربنا اهلل ، كال ٬تدم مع ىؤالء الكفرة األ٧تاس إال القوة، ككما فعل النصارل الصرب بالبوسنة
 [(َٔاألنفاؿ: ] (أىًعدُّكٍا لىهيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مّْن قػيوَّةو كى ) :بذلك بأكجز بياف كأكضح عبارة فقاؿ جل شأنو

 .[ٖٖٖ/ِاٞتامع ُب طلب العلم الشريف: ]
 األدلة على أف أصل العبلقة بين الدارين الحرب:

فمىت ثبت كفر ، تضافرت األدلة من الكتاب كالسنة على أف الكفر كالشرؾ مبيحه للقتل كالقتاؿ
أك عقد ، كال يعصم دمو كمالو إال دخوؿ في إسبلـ، كجاز قتلو، ـ كا١تاؿالرجل انتفت عنو عصمة الد

كفػىٍهمي الصحابة ١تقتضى أمر اهلل ، كًفٍعليو كىذا أمر اهلل ُب كتابو كقوؿ رسوؿ اهلل ، صلح أك ذمة أك أماف
 .اكخلفن  اكفهم من يعتد بقولو من علماء األمة الثقات األثبات سلفن ، كرسولو
  :يني لًٌلًو( تعاذل: قاؿالدليل األكؿ نىةه كىيىكيوفى الدّْ ، [ُّٗالبقرة: ] )كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ

يني كيلُّوي ًلٌلو( كقاؿ سبحانو: نىةه كىيىكيوفى الدّْ  قاؿ الطربم، [ّٗاألنفاؿ: ] )كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ
 يعبد دكنو أحد كتضمحل عبادة األكثاف اآللهة حتى ال يكوف شرؾ باهلل كحتى ال)يعٍت  رٛتو اهلل:
، [ُْٗ/ِتفسَت الطربم: ] كتكوف العبادة كالطاعة هلل كحده دكف غَته من األصناـ كاألكثاف( كاألنداد

يني لًلَّوً ))قولو تعاذل:  رٛتو اهلل: كقاؿ اٞتصَّاص نىةه كىيىكيوفى الدّْ يوجب فرض  (كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ
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، الشرؾ" قاؿ ابن عباس كقتادة ك٣تاىد كالربيع بن أنس: "الفتنة ىهنا قتاؿ الكفار حتى يتركوا الكفر 
كقيل: إف الفتنة ىي االختبار ، ، كقيل: إ٪تا ٝتي الكفر فتنة ألنو يؤدم إذل ا٢تبلؾ كما يؤدم إليو الفتنة

الطاعة ، كأصلو ُب اللغة ينقسم إذل كالكفر عند االختبار إظهار الفساد ، كأما الدين فهو االنقياد هلل ب
.. كالدين الشرعي ىو االنقياد هلل عز كجل كاالستسبلـ لو ... كاآلخر: العادة.معنيُت: أحد٫تا: االنقياد

بمقاتلة )فيو األمر  رٛتو اهلل: كقاؿ الشوكاين، [ّٖٓ/ُأحكاـ القرآف: ]على كجو ا١تداكمة كالعادة( 
كالخركج ، كىو الدخوؿ في اإلسبلـ، فتنة كأف يكوف الدين هللالمشركين إلى غاية ىي أف ال تكوف 

.. كعن ابن .فمن دخل في اإلسبلـ كأقلع عن الشرؾ لم يحل قتالو، عن سائر األدياف المخالفة لو
نىةعباس ُب قولو:  ( يقوؿ: شرؾ باهلل )حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ يني لًٌلًو( ٍه فتح ]كٮتلص التوحيد هلل( )كىيىكيوفى الدّْ

نىةه()قولو تعاذل:  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن العريب، [ُُٗ/ُلقدير: ا إباحةه  )كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ
 .[ُٔٓ/ُأحكاـ القرآف: ] .(.لقتالهم كقتلهم إلى غاية ىي اإليماف

  :ـي فىاقٍػتػيليوٍا اٍلمي ) :قاؿ اهلل تعاذلالدليل الثاني ٍشرًًكينى حىٍيثي فىًإذىا انسىلىخى األىٍشهيري اٍلحيري
 الزَّكىاةى كىجىدتُّميوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيديكٍا لىهيٍم كيلَّ مىٍرصىدو فىًإف تىابيوٍا كىأىقىاميوٍا الصَّبلىةى كىآتػىوياٍ 

اذل: )فىاقٍػتػيليوا )قولو تع رٛتو اهلل: قاؿ ابن العريب، [ٓالتوبة: ]( فىخىلُّوٍا سىًبيلىهيٍم ًإفَّ الٌلوى غىفيوره رًَّحيمه 
بكل كافر باهلل ، عابد للوثن في العرؼ ، كلكنو عاـ في  اىذا اللفظ كإف كاف مختصن اٍلميٍشرًًكُتى(: 

، أما أنو ْتكم قوة اللفظ يرجع تناكلو إذل مشركي العرب الذين كاف العهد  الحقيقة لكل من كفر باهلل
فيقتلوف بوجود علة القتل ، ب غَتىم ، ٢تم كُب جنسهم ، كيبقى الكبلـ فيمن كفر من أىل الكتا

، إال أنو قد كقع البياف بالنص عليهم ُب ىذه السورة ، كيأٌب الكبلـ عليو إف شاء  كىي اإلشراؾ فيهم
 :كىو يعٍت بقولو )كقع البياف بالنص عليهم( قوؿ اهلل تعاذل، [ْٔٓ/ِأحكاـ القرآف: ]اهلل تعاذل( 

ـى الٌلوي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى )قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيو  فى بًالٌلًو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ
كقاؿ ابن  ، [ِٗالتوبة: ] اٍلحىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوٍا اٍلًجٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى(

اإلجماع على أف اهلل قد أحل قتاؿ أىل  -أم الطربم  -اإلماـ أبو جعفر )حكى  رٛتو اهلل: كثَت
قاؿ ككذلك أٚتعوا على أف ا١تشرؾ لو قلد عنقو أك  الشرؾ في األشهر الحـر كغيرىا من شهور السنة

من القتل إذا دل يكن تقدـ لو عقد ذمة من  اذراعيو بلحاء ٚتيع أشجار اٟتـر دل يكن ذلك لو أمانن 
اإلجماع على أف المشرؾ يجوز قتلو إذا )قد حكى ابن جرير  -إذل أف قاؿ  -.( .أماف ا١تسلمُت أك

كأف ىذا اٟتكم منسوخ ُب حقهم كاهلل أعلم(  لم يكن لو أماف كإف أـ البيت الحراـ أك بيت المقدس
 .[ٓ/ِتفسَت ابن كثَت: ]
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   :آفَّةن  قاؿ جل جبللوالدليل الثالث ا يػيقىاتًليونىكيٍم كىآفَّةن(: )كىقىاتًليوٍا اٍلميٍشرًًكينى كى التوبة: ] كىمى
األمر بقتاؿ ٭تتمل كجهُت: أحد٫تا:  )كىقىاتًليوا اٍلميٍشرًًكينى كىافَّةن()قولو:  رٛتو اهلل: قاؿ اٞتصَّاص، [ّٔ

على ما بينو ُب غَت ىذه اآلية ،  سائر أصناؼ أىل الشرؾ إال من اعتصم منهم بالذمة ، كأداء الجزية
أف نقاتلهم ٣تتمعُت متعاضدين غَت متفرقُت ك١تا احتمل الوجهُت كاف عليهما إذ ليسا كاآلخر: األمر ب

، متنافيُت ، فتضمن ذلك األمر بالقتاؿ ٞتميع ا١تشركُت ، كأف يكونوا ٣تتمعُت متعاضدين على القتاؿ
ا يػيقىاتًليونىكيٍم كىافَّةن(كقولو:  تمل: كما يقاتلونكم ك٭ت، يعٍت أف ٚتاعتهم يركف ذلك فيكم ، كيعتقدكنو )كىمى
متضمنة لرفع العهود كالذمم  فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكُتى حىٍيثي كىجىٍد٘تييوىيمٍ كىذه اآلية ُب معٌت قولو: ، ٣تتمعُت

كبُت ا١تشركُت ، كفيها زيادة معٌت ، كىو األمر بأف نكوف  صلى اهلل عليو كسلماليت كانت بُت النيب 
 .[ُّٔ/ّحكاـ القرآف: أ]٣تتمعُت ُب حاؿ قتالنا إياىم( 

  :قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ييحىرّْميوفى مىا قاؿ عز كجلالدليل الرابع( :
ـى الٌلوي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى حىتَّى يػيٍعطيوٍا ا ٍلًجٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم حىرَّ

)قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىالى )فقاؿ اهلل عز كجل:  رٛتو اهلل: قاؿ القرطيب، [ِٗالتوبة: ]صىاًغريكفى( 
ـى الٌلوي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٍلحىقّْ  ية فأمر سبحانو كتعاذل اآل .(.بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ييحىرّْميوفى مىا حىرَّ

لكتأّم  اكخص أىل الكتاب بالذكر إكرامن  بمقاتلة جميع الكفار إلصفاقهم على ىذا الوصف
كملتو كأمتو  صلى اهلل عليو كسلمذكر ٤تمد  اكلكوهنم عا١تُت بالتوحيد كالرسل كالشرائع كا١تلل كخصوصن 

٤تلهم ٍب جعل للقتاؿ غاية كىي فلما أنكركه تأكدت عليهم اٟتجة كعظمت منهم اٞترٯتة فنبو على 
إعطاء اٞتزية بدال من القتل كىو الصحيح قاؿ ابن العريب: ٝتعت أبا الوفاء علي بن عقيل ُب ٣تلس 

ٍب قاؿ: الذين ال يؤمنوف كذلك بياف للذنب ، النظر يتلوىا ك٭تتج ّٔا فقاؿ: قاتلوا كذلك أمر بالعقوبة
ٍب قاؿ: كال ٭ترموف ما حـر اهلل كرسولو زيادة ، اإلعتقاد كقولو كال باليـو اآلخر تأكيد للذنب ُب جانب

ٍب قاؿ: كال يدينوف دين اٟتق إشارة إذل تأكيد ا١تعصية باال٨تراؼ كا١تعاندة ، للذنب ُب ٥تالفة األعماؿ
 اٍب قاؿ: من الذين أكتوا الكتاب تأكيد للحجة ألهنم كانوا ٬تحدكنو مكتوبن ، كاألنفة عن االستسبلـ

ٍب قاؿ: حىت يعطوا اٞتزية عن يد فبُت الغاية اليت ٘تتد كعُت البدؿ الذم ، وراة كاإل٧تيلعندىم ُب الت
)نسخت ىذه اآلية ما   رٛتو اهلل: كقاؿ ابن تيمية، [َُُ، َُٗ/ٖاٞتامع ألحكاـ القرآف: ]ترتفع بو( 

ةن ٢تم ككذلك ذكر كنقم اكاف قبلها كأمر اهلل فيها بقتاؿ أىل الكتاب حىت يسلموا أك يقركا باٞتزية صغارن 
)فىًإًف اٍعتػىزىليوكيٍم فػىلىٍم موسى بن عقبة عن الزىرم أف النيب دل يكن يقاتل من كف عن قتالو لقولو تعاذل: 

كجملة ذلك أنو إذل أف نزلت براءة  (يػيقىاتًليوكيٍم كىأىٍلقىٍوٍا ًإلىٍيكيمي السَّلىمى فىمىا جىعىلى الٌلوي لىكيٍم عىلىٍيًهٍم سىًبيبلن 
ت براءة أمر أف يبتدئ جميع الكفار بالقتاؿ كثنيهم ككتابيهم سواء كفوا عنو أك لم يكفوا لما نزل
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اًىًد اٍلكيفَّارى كىاٍلمينىاًفًقينى كقيل لو فيها:  كأف ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينو كبينهم  )جى
ابعد أف كاف قد قيل لو:  كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم( ك٢تذا قاؿ زيد بن  ًفرًينى كىاٍلمينىاًفًقينى كىدىٍع أىذىاىيٍم()كىالى تيًطًع اٍلكى

بالصرب على أذاىم  اأسلم نسخت ىذه اآلية ما كاف قبلها فأما قبل براءة كقبل بدر فقد كاف مأمورن 
كالعفو عنهم كأما بعد بدر كقبل براءة فقد كاف يقاتل من يؤذيو كٯتسك عمن سا١تو كما فعل بابن 

كاف يؤذيو فبدر كانت أساس عز الدين كفتح مكة كانت كماؿ عز الدين فكانوا قبل األشرؼ كغَته ٦تن  
بدر يسمعوف األذل الظاىر كيؤمركف بالصرب عليو كبعد بدر يؤذكف ُب السر من جهة ا١تنافقُت كغَتىم 

من  فيؤمركف بالصرب عليو كُب تبوؾ أمركا باإلغبلظ للكفار كا١تنافقُت فلم يتمكن بعدىا كافر كال منافق
أذاىم ُب ٣تلس خاص كال عاـ بل مات بغيظو لعلمو بأنو يقتل إذا تكلم كقد كاف بعد بدر لليهود 

 .[ُُِ، َُِ/ِالصاـر ا١تسلوؿ: ]استطالة كأذل للمسلمُت إذل أف قتل كعب بن األشرؼ( 
  :لىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم )فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كىأىنتيمي اأٍلىعٍ  قاؿ سبحانو:الدليل الخامس

الىكيٍم( )فىبلى تىًهنيوا )القوؿ ُب تأكيل قولو تعاذل:  رٛتو اهلل: قاؿ الطربم، [٤ّٓتمد: ] كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمى
 تضعفوا أيها يقوؿ تعاذل ذكره: فبل كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمىالىكيم(

.. كقولو كتدعوا إذل السلم كأنتم األعلوف يقوؿ ال .ا١تؤمنوف باهلل عن جهاد ا١تشركُت كٕتبنوا عن قتا٢تم
تضعفوا عنهم كتدعوىم إذل الصلح كا١تسا١تة كأنتم القاىركف ٢تم كالعالوف عليهم كاهلل معكم يقوؿ كاهلل 

)فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم ن زيد ُب قولو: )قاؿ: اب -إذل أف قاؿ  -.( .معكم بالنصر لكم عليهم
قاؿ ىذا منسوخ قاؿ نسخو القتاؿ كاٞتهاد يقوؿ ال تضعف أنت كتدعوىم أنت إذل  كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى(

السلم كأنت األعلى قاؿ كىذا حُت كانت العهود كا٢تدنة فيما بينو كبُت ا١تشركُت قبل أف يكوف القتاؿ 
ثم هتن فتضعف فَتل أنك تدعوه إذل السلم كأنت فوقو كأعز منو كأنتم األعلوف أنتم أعز منهم يقوؿ ال 

كقاؿ ، [ّٔ/ِٔتفسَت الطربم: ] (جاء القتاؿ بعد فنسخ ىذا أجمع فأمره بجهادىم كالغلظة عليهم
دعوا إلى أم ال تضعفوا عن األعداء كت)قاؿ جل كعبل لعباده ا١تؤمنُت فبل هتنوا  رٛتو اهلل: ابن كثَت

السلم أم المهادنة كالمسالمة ككضع القتاؿ بينكم كبين الكفار في حاؿ قوتكم ككثرة عددكم 
أم ُب حاؿ علوكم على عدككم  (فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى السٍَّلًم كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ) :ك٢تذا قاؿ كعدتكم

ا١تسلمُت كرأل اإلماـ ُب ا١تهادنة كا١تعاىدة مصلحة فأما إذا كاف الكفار فيهم قوة ككثرة بالنسبة إذل ٚتيع 
حُت صده كفار قريش عن مكة كدعوه إذل  صلى اهلل عليو كسلمفلو أف يفعل ذلك كما فعل رسوؿ اهلل 

إذل ذلك كقولو جلت  صلى اهلل عليو كسلمالصلح ككضع اٟترب بينهم كبينو عشر سنُت فأجأّم 
الىكيمٍ )ة عظيمة بالنصر كالظفر على األعداء فيو بشار  (كىاللَّوي مىعىكيمٍ ) :عظمتو أم كلن  (كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمى
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تفسَت ابن كثَت: ]كاهلل أعلم(  ا٭تبطها كيبطلها كيسلبكم إياىا بل يوفيكم ثوأّا كال ينقصكم منها شيئن  
ْ/ُِٖ]. 

  :نتيميوىيٍم )فىًإذىا لىًقيتيمي اٌلًذينى كىفىريكٍا فىضىٍربى الرٌ  قاؿ تعاذل:الدليل السادس ٌتىى ًإذىآ أىٍثخى قىاًب حى
ًإٌما ًفدىآءن حىٌتىى تىضىعى اٍلحىٍربي أىٍكزىارىىىا(   رٛتو اهلل: قاؿ الطربم، [٤ْتمد: ]فىشيٌدكٍا اٍلوىثىاؽى فىًإٌما مىٌنا بػىٍعدي كى

ٌتىى )القوؿ ُب تأكيل قولو تعاذل:  نتيميوىيٍم فىشيٌدكٍا  )فىًإذىا لىًقيتيمي اٌلًذينى كىفىريكٍا فىضىٍربى الٌرقىاًب حى ًإذىآ أىٍثخى
ًإٌما ًفدىآءن حىٌتىى تىضىعى اٍلحىٍربي أىٍكزىارىىىا( يقوؿ تعاذل ذكره لفريق اإلٯتاف بو كبرسولو:  اٍلوىثىاؽى فىًإٌما مىٌنا بػىٍعدي كى

)كقولو:  -إذل أف قاؿ  - .(.فإذا لقيتم الذين كفركا باهلل كرسولو من أىل الحرب فاضربوا رقابهم
تٌ  يقوؿ تعاذل ذكره: فإذا لقيتم الذين كفركا فاضربوا رقأّم ، كافعلوا بأسراىم  ىى تىضىعى اٍلحىٍربي أىٍكزىارىىىا()حى

ما بٌينت لكم ، حىت تضع اٟترب آثامها كأثقاؿ أىلها ا١تشركُت باهلل بأف يتوبوا إذل اهلل من شركهم ، 
)حىٌتىى تىضىعى اٍلحىٍربي اٟترب أكزارىا ، كقيل:  فيؤمنوا بو كبرسولو ، كيطيعوه ُب أمره كهنيو ، فذلك كضع

كقيل: معٌت ذلك: حىت يضع احملارب أكزاره كبنحو الذم ، كا١تعٌت: حىت تلقي اٟترب أكزار أىلها أىٍكزىارىىىا(
 ا)يقوؿ تعاذل مرشدن  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن كثَت، [َْ/ِٔتفسَت الطربم: ]قلنا ُب ذلك قاؿ أىل التأكيل( 

أم  (فىًإذىا لىًقيتيمي اٌلًذينى كىفىريكٍا فىضىٍربى الٌرقىابً ) ما يعتمدكنو في حركبهم مع المشركين إذلللمؤمنُت 
فىشيٌدكٍا ) أم أىلكتموىم قتبلن  (حىٌتىى ًإذىآ أىٍثخىنتيميوىيمٍ ) بالسيوؼ اإذا كاجهتموىم فاحصدكىم حصدن 

ب كانفصاؿ ا١تعركة ٥تَتكف ُب أمرىم ، إف األسارل الذين تأسركهنم ، ٍب أنتم بعد انقضاء اٟتر  (اٍلوىثىاؽى 
، كإف شئتم فاديتموىم ٔتاؿ تأخذكنو منهم كتشارطوهنم عليو ،  اشئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراىم ٣تانن 

كالظاىر أف ىذه اآلية نزلت بعد كقعة بدر ، فإف اهلل سبحانو كتعاذل عاتب ا١تؤمنُت على االستكثار من 
مىا كىافى لًنىًبيٍّ أىف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل )نهم الفداء كالتقليل من القتل يومئذ فقاؿ: األسارل يومئذ ، ليأخذكا م

نٍػيىا كىالٌلوي ييرًيدي اآلًخرىةى كىا لٍَّوالى ًكتىابه مّْنى ، لٌلوي عىزًيزه حىًكيمه حىتَّى يػيٍثًخنى ًفي األىٍرًض تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ
ا أى  ٍذتيٍم عىذىابه عىًظيمه الٌلًو سىبىقى لىمىسَّكيٍم ًفيمى ٌتىى تىضىعى ))كقولو عز كجل:  -إذل أف قاؿ  -.( .(خى حى

قاؿ ٣تاىد: حىت ينزؿ عيسى بن مرًن عليو الصبلة كالسبلـ ، ككأنو أخذه من قولو  (اٍلحىٍربي أىٍكزىارىىىا
، (ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق حتى يقاتل آخرىم الدجاؿ): صلى اهلل عليو كسلم

صلى اهلل أف سلمة بن نفيل أخربىم أنو أتى رسوؿ اهلل  -كساؽ سنده رٛتو اهلل  -كقاؿ اإلماـ أٛتد 
فقاؿ إين سيبت ا٠تيل كألقيت السبلح ككضعت اٟترب أكزارىا كقلت: ال قتاؿ ، فقاؿ لو  عليو كسلم

لناس يزيغ اهلل اآلف جاء القتاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على ا): صلى اهلل عليو كسلمالنيب 
تعالى قلوب أقواـ ، فيقاتلونهم كيرزقهم اهلل منهم حتى يأتي أمر اهلل كىم على ذلك ، أال إف عقد 

كقاؿ ، كىكذا ركاه النسائي (دار المؤمنين بالشاـ كالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يـو القيامة
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صلى اهلل عليو ا فتح على رسوؿ اهلل قاؿ: ١ت رضي اهلل عنوأبو القاسم البغوم: عن النواس بن ٝتعاف  
فتح قالوا يا رسوؿ اهلل سيبت ا٠تيل ككضعت السبلح ككضعت اٟترب أكزارىا قالوا ال قتاؿ قاؿ:  كسلم

كذبوا اآلف جاء القتاؿ ، كال يزاؿ اهلل تعالى يرفع قلوب قـو يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي )
كىذا يقوم القوؿ بعدـ النسخ كأنو شرع ىذا ، (بالشاـ أمر اهلل ، كىم على ذلك كعقر دار المسلمين

حىت ال يبقى شرؾ ،  (حىٌتىى تىضىعى اٍلحىٍربي أىٍكزىارىىىا) :كقاؿ قتادة، اٟتكم ُب اٟترب إذل أف ال يبقى حرب
يني ًللَّوً )كىذا كقولو تعاذل:  نىةه كىيىكيوفى الدّْ : حىت تضع اٟترب ٍب قاؿ بعضهم (كىقىاتًليوىيٍم حىتَّى الى تىكيوفى ًفتػٍ

أكزارىا أم أكزار احملاربُت كىم ا١تشركوف بأف يتوبوا إذل اهلل عز كجل ، كقيل أكزار أىلها بأف يبذلوا الوسع 
 .[ُْٕ/ْتفسَت ابن كثَت: ]ُب طاعة اهلل تعاذل( 

  :ا الًَّذينى آمىنيوٍا قىاتًليوٍا الًَّذينى يػىليونىكيم  قاؿ سبحانو:الدليل السابع مّْنى اٍلكيفَّاًر كىلًيىًجديكٍا )يىا أىيػُّهى
)القوؿ ُب تأكيل  رٛتو اهلل: كقاؿ الطربم، [ُِّالتوبة: ] ًفيكيٍم ًغٍلظىةن كىاٍعلىميوٍا أىفَّ الٌلوى مىعى اٍلميتًَّقينى(

ا الًَّذينى آمىنيوٍا قىاتًليوٍا الًَّذينى يػىليونىكيم مّْنى اٍلكيفَّاًر كىلًيىًجديكاٍ ) :قولو تعاذل ًفيكيٍم ًغٍلظىةن كىاٍعلىميوٍا أىفَّ  يىا أىيػُّهى
يا أيها الذين صدقوا اهلل كرسولو قاتلوا من  :يقوؿ تعاذل ذكره للمؤمنُت بو كبرسولو (الٌلوى مىعى اٍلميتًَّقينى 

دكف  اكليكم من الكفار دكف من بعد منهم يقوؿ لهم ابدءكا بقتاؿ األقرب فاألقرب إليكم دارن 
لوف ا١تخاطبُت ّٔذه اآلية يومئذ الرـك ألهنم كانوا سكاف الشاـ يومئذ كالشاـ  ككاف الذين ي األبعد فاألبعد

فإف الفرض على أىل كل كانت أقرب إذل ا١تدينة من العراؽ فأما بعد أف فتح اهلل على ا١تؤمنُت الببلد 
ناحية قتاؿ من كليهم من األعداء دكف األبعد منهم ما لم يضطر إليهم أىل ناحية أخرل من نواحي 

كلصحة   بلد اإلسبلـ فإف اضطركا إليهم لـز عونهم كنصرىم ألف المسلمين يد على من سواىمب
كوف ذلك تأكؿ كل من تأكؿ ىذه اآلية أف معناىا إ٬تاب الفرض على أىل كل ناحية قتاؿ من كليهم 

عليهم )كأما قولو غلظة فإف معناه كليجد ىؤالء الكفار الذين أم منكم شدة  -إذل قولو  -من األعداء( 
كاعلموا أف اهلل مع ا١تتقُت يقوؿ كأيقنوا ٍب قتالكم إياىم أف اهلل معكم كىو ناصركم عليهم فإف اتقيتم اهلل 

، [ُٕ/ُُتفسَت الطربم: ]( كخفتموه بأداء فرائضو كاجتناب معاصيو فإف اهلل ناصر من اتقاه كمعينو
فىاقٍػتػيليوٍا )من الكفار ، كقاؿ ُب أكؿ السورة )خصَّ األمر بالقتاؿ للذين يلوهنم  رٛتو اهلل: كقاؿ اٞتصَّاص

فأكجب قتاؿ جميع  (كىقىاتًليوٍا اٍلميٍشرًًكينى كىآفَّةن ) :كقاؿ ُب موضع آخر (اٍلميٍشرًًكينى حىٍيثي كىجىدتُّميوىيمٍ 
أنو ال يمكننا قتاؿ جميع  االكفار ، كلكنو خص بالذكر الذين يلوننا من الكفار ؛ إذ كاف معلومن 

كقت كاحد كأف الممكن منو ىو قتاؿ طائفة فكاف من قرب منهم ، أكلى بالقتاؿ ممن الكفار في 
بعد ؛ ألف االشتغاؿ بقتاؿ من بعد منهم مع ترؾ قتاؿ من قرب ال يؤمن معو ىجم من قرب على 
ذرارم المسلمين كنسائهم كببلدىم إذا خلت من المجاىدين ، فلذلك أمر بقتاؿ من قرب قبل 
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، ال يصح تكليف قتاؿ األبعد ؛ إذ ال حد لؤلبعد يبتدأ منو القتاؿ كما لؤلقرب ا، كأيضن  قتاؿ من بعد 
فغَت ٦تكن الوصوؿ إذل قتاؿ األبعد إال بعد قتاؿ من قرب كقهرىم كإذال٢تم فهذه الوجوه كلها  اكأيضن 

)كذلك أف  رٛتو اهلل: كقاؿ القرطيب، [ِّٓ/ّأحكاـ القرآف: ]( تقتضي ٗتصيص األمر بقتاؿ األقرب
كاف أىل مكة فتعينت البداءة ّٔم فلما فتح اهلل مكة كاف القتاؿ ١تن يلي ٦تن كاف يؤذم   ا١تقصود أكالن 

كذلك باؽ متماد إذل يـو  حتى تعم الدعوة كتبلغ الكلمة جميع اآلفاؽ كال يبقى أحد من الكفرة
ى يـو القيامة األجر الخيل معقود في نواصيها الخير إل)القيامة ٦تتد إذل غاية ىي قولو عليو السبلـ: 

كقيل غايتو نزكؿ عيسى بن مرًن عليو السبلـ كىو موافق للحديث الذم قبلو ألف نزكلو من  (كالمغنم
 .[َّٓ/ِجامع أحكاـ القرآف: ] أشراط الساعة(

 :صلى اهلل عن رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوما جاء ُب الصحيحُت عن أيب ىريرة  الدليل الثامن
، كيؤمنوا بي كبما جئت بو، ف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهللأمرت أ)قاؿ:  عليو كسلم

 (.كحسابهم على اهلل، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءىم كأموالهم إال بحقها
 :صلى اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوأخرج مسلم عن عبد اهلل بن عمر  الدليل التاسع

كيقيموا ، حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل أمرت أف أقاتل الناس): عليو كسلم
 كحسابهم على اهلل(.، فإذا فعلوا عصموا منى دماءىم كأموالهم إال بحقها، كيؤتوا الزكاة، الصبلة
 :صلى اهلل  رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللأخرج البخارم عن أنس بن مالك  الدليل العاشر

، كصلوا صبلتنا، فإذا قالوىا، حتى يقولوا ال إلو إال اهلل، اتل الناسأمرت أف أق): عليو كسلم
كحسابهم على ، إال بحقها، فقد حرمت علينا دماؤىم كأموالهم، كذبحوا ذبيحتنا، كاستقبلوا قبلتنا

 .اهلل(
 :أخرج البخارم عن ٛتيد قاؿ: سأؿ ميموف بن سياه أنس بن مالك  الدليل الحادم عشر

كاستقبل ، من شهد أف ال إلو إال اهلل)ما ٭تـر دـ العبد كمالو؟ فقاؿ: ، ا أبا ٛتزةقاؿ: ي رضي اهلل عنو
ففي ، كعليو ما على المسلم(، ا للمسلملو م، فهو المسلم، كأكل ذبيحتنا، كصلى صبلتنا، قبلتنا

إال  أف يقاتل الناس حىت يشهدكا أف ال صلى اهلل عليو كسلمىذه األحاديث كما ترل أمر اهلل لنبيو ٤تمد 
رسوؿ اهلل كيلتزموا أحكاـ اإلسبلـ من صبلة كزكاة كالبلـ ُب كلمة الناس للجنس فيدخل  ااهلل كأف ٤تمدن 
 كقد كردت ركاية، بأف يسلموا فإف أبوا فيدفعوا اٞتزية -اليهود كالنصارل  -كأىل الكتاب ، فيها ا١تشركوف

قاؿ ، كما ترل الشرؾ كليس ا١تقاتلة  فعلة القتاؿ )أمرت أف أقاتل المشركين(عند أيب داكد النسائي 
ألف القصد األكرٌل من ىذا األمر حصوؿ ، )ىو من العاـ الذم خيصَّ منو البعض رٛتو اهلل: الطييب

فإذا ٗتٌلف منو أحد ُب بعض الصور  (كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً ) :كقولو تعاذل،  ا١تطلوب
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أال ترل أفَّ عبدة األكثاف إذا كقعت ا١تهادنة معهم تسقط ا١تقاتلة  ؛يقدح ُب عموموفإفَّ ذلك ال ، لعارضو  
ك٬توز أف يعربَّ ٔتجموع الشهادتُت كفعل الصبلة كالزكاة عن إعبلء كلمة اهلل تعاذل ، كتثبت العصمة

ين كُب اآلخر ، كُب بعضهم بإعطاء اٞتزية، فيحصل ذلك ُب بعضهم بالقوؿ كالفعل، كإذعاف ا١تخالفُت
ليدخلوا من )كإ٪تا يقاتل الكفار على الدين  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن رشد، [ٕٕ/ُفتح البارم: ] با١تهادنة(

أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال ): قاؿ رسوؿ اهلل ، ال على الغلبة الكفر إلى اإلسبلـ
ا١تقدمات: ] (اهلل(الهم إال بحقها كحسابهم على اهلل فإف قالوىا عصموا مني دماءىم كأمو 

)أخرب أنو أمر بقتا٢تم حىت يؤدكا ىذه الواجبات كىذا مطابق  رٛتو اهلل: كقاؿ ابن تيمية، [ّٗٔ/ُ
من كجوه كثَتة كأخرج منها أصحاب الصحيح  صلى اهلل عليو كسلملكتاب اهلل كقد تواتر عن النيب 

 [ُْٕ/ِٖموع الفتاكم: ٣ت] عشرة أكجو ذكرىا مسلم ُب صحيحو كأخرج منها البخارم غَت كجو(
 .[بتصرؼ ُّ – ٓسلسلة العبلقات الدكلية ُب اإلسبلـ لفارس الزىراين: اٟتلقة الثالثة: ص ]

 -مفهـو السياسة الشرعية: المسألة العاشرة:
كإصبلح أحواؿ الناس ُب أمور دينهم حىت ، السياسة الشرعية ىي العمل إلقامة دين اهلل ُب األرض

، كٖتكم شريعة اإلسبلـ ُب ٚتيع شؤكف اٟتياة، كيقاـ العدؿ بُت الناس، ياتكوف كلمة اهلل ىي العل
)ًإفَّ ٱللَّوى يىٍأميريكيٍم أىف كقد قاؿ تعاذل: ، كتدبَت شؤكف معاشهم، كإصبلح أحواؿ الناس ُب أمور دنياىم

ٍمتيٍم بػىٍينى ٱلنَّاًس أىف تىٍحكيمي  ًإذىا حىكى ا كى وٍا بًٱٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ٱللَّوى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبًو ًإفَّ تيؤدُّكٍا ٱألىمىانىاًت ًإلىۤى أىٍىًلهى
ا ٱلًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا ٱللَّوى كىأىًطيعيوٍا ٱلرَّسيوؿى كىأيٍكًلي ٱألىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإف ، ابىًصيرن  اٱللَّوى كىافى سىًميعن  يىا أىيػُّهى

ره كىأىٍحسىني تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإلىى ٱللًَّو كى  يػٍ ٱلرَّسيوًؿ ًإف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًٱللًَّو كىٱٍليػىٍوـً ٱآلًخًر ٰذًلكى خى
ًليفىةن ًفي ٱألىٍرًض فىٱٍحكيٍم بػىٍينى كقاؿ تبارؾ كتعاذل: ، [ٗٓ، ٖٓالنساء: ] (تىٍأًكيبلن  اكيكدي ًإنَّا جىعىٍلنىاؾى خى )ٰيدى

ًبيًل ٱللًَّو ًإفَّ ٱلًَّذينى يىًضلُّوفى عىن سىًبيًل ٱللًَّو لىهيٍم عىذىابه  ٱلنَّاًس بًٱٍلحىقّْ كىالى تػىتًَّبًع ٱٍلهىوىلٰ  فػىييًضلَّكى عىن سى
ا نىسيوٍا يػىٍوـى ٱٍلًحسىاًب( )ىذه كصية من اهلل عٌز  رٛتو اهلل: قاؿ اإلماـ ابن كثَت، [ِٔص: ] شىًديدي ًبمى

كال يعدلوا عنو فيضٌلوا عن ، ه تبارؾ كتعاذلكجٌل لوالة األمور أف ٭تكموا بُت الناس باٟتق ا١تنٌزؿ من عند
كقد تواعد تبارؾ كتعاذل من ضل عن سبيلو كتناسى يـو اٟتساب بالوعيد األكيد كالعذاب ، سببيل اهلل
فا١تقصود الواجب ) :- رٛتة اهلل -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، [ِٔ/ٕ: تفسَت ابن كثَت] الشديد(

، كدل ينفعهم ما نعموا بو ُب الدنيا، امبينن  افاهتم خسركا خسرانن  ىتالذم م، بالواليات إصبلح دين ا٠تلق
ٚتيع ) كقاؿ أيضا:، [ِِٔ/٣ِٖتموع الفتاكم: ] يقـو الدين إال بو من أمر دنياىم(كإصبلح ما ال 

فإف اهلل سبحانو ، كأف تكوف كلمة اهلل ىي العليا، الواليات ُب اإلسبلـ مقصودىا أف يكوف الدين كلو هلل
كعليو جاىد الرسوؿ كا١تؤمنوف. قاؿ ، كبو أرسل الرسل، كبو أنزؿ الكتب، إ٪تا خلق ا٠تلق لذلك كتعاذل
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ٍلنىا ًمن )كقاؿ تعاذل: ، [ٔٓالذاريات: ] (كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً )اهلل تعاذل:   كىمىآ أىٍرسى
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا )كقاؿ تعاذل: ، [ِٓاألنبياء: ] (وي ال ًإلىػوى ًإالَّ أىنىٍا فىاٍعبيديكفً قػىٍبًلكى ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّ 

كقد أخرب عن ٚتيع ا١ترسلُت أف ، [ّٔالنحل: ] (أىًف ٱٍعبيديكٍا ٱللَّوى كىٱٍجتىًنبيوٍا ٱٍلطَّاغيوتى  ًفي كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن 
ريهي  اٍعبيديكٍا اللَّوى )كبل ِّ منهم يقوؿ لقومو:  : ٣تموع الفتاكم] [(ٗٓاألعراؼ: ] (مىا لىكيٍم مٍّْن ًإلىػوو غىيػٍ

 .[َِالسياسة الشرعية أليب عمر السيف: ص ] [ُٔ/ِٖ
* * * 

 



 

 

 (ِّْ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 ثامنالفصل ال 

 متفرقة ومتنوعة مواضيع
 كفيو مسائل:

  -حكم االستعانة كاالستغاثة كاالستعاذة بالجن: المسألة األكلى:
فأم شيء ال يقدر  شيء ال يقدر عليو إال اهلل فذا شرؾ أكبرإف استعنت بهم كاستغثت في 

ركاه الًتمذم من حديث ] (إذا استعنت فاستعن باهلل)كٟتديث ، عليو إال اهلل فصرفو لغَته شرؾ أكرب
إذا استعنت بهم في شيء كاستغثت بهم ال عن حضور فهذا من ، [ابن عباس كقاؿ حسن صحيح

ب  (اف رجاؿ من اإلنس يعوذكف برجاؿ من الجن فزادكىم رىقن )كإنو كاقاؿ تعاذل:  الشرؾ األكبر
 إذا نزلوا بوادم قالوا نعوذ بسيد ىذا الوادم من سفهاء قومو.  اسبب نزك٢تا أف قريشن ، [ٔاٞتن: 

إذا استعنت بهم كىم يسمعونك عن حضور لكن في األمور التي يقدركف فهذا اختلف أىل 
  :العلم فيو

 ااألمور ا١تباحة كما لو سألتهم عن ضالة معينة أك ٭تملوف لك شيئن  أنو ٬توز ُب :القوؿ األكؿ
كيضعونو كىم حاضركف يسمعوف الكبلـ فبل بأس لفعل سليماف عليو الصبلة كالسبلـ فقد كاف اٞتن 

)كمن الجن من يعمل بين يديو بإذف ربو كمن يزغ منهم عن قاؿ تعاذل:  ٮتدمونو كما ىو معركؼ
ير يعملوف لو ما يشاء من محاريب كتماثيل كجفاف كالجواب كقدكر أمرنا نذقو من عذاب السع

كمثل قصة أيب بن  ، [ُّ، ُِسبأ: ] راسيات اعملوا آؿ داكد شكرا كقليل من عبادم الشكور(
كعب أنو كاف ٢تم جرين فيو ٘تر ككاف ٦تا يتعاىده فيجده ينقص فحرسو ذات ليلة فإذا ىو بدابة كهيئة 

فرد السبلـ فقلت ما أنت جن أـ أنس فقاؿ جن فقلت ناكلٍت يدؾ فإذا يد   الغبلـ احملتلم قاؿ فسلمت
كلب كشعر كلب فقلت ىكذا خلق اٞتن فقاؿ لقد علمت اٞتن أنو ما فيهم من ىو أشد مٍت فقلت ما 
٭تملك على ما صنعت قاؿ بلغٍت أنك رجل ٖتب الصدقة فأحببت أف أصيب من طعامك قلت فما 

اآلية آية الكرسي قاؿ فًتكتو كغدا إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم ٭ترزنا منكم فقاؿ ىذه 
قاؿ أبو حاًب اسم بن أيب بن كعب ىو  (صدؽ الخبيث) :فأخربه فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
  فيما ذيكر عنو.كىذا أجازه ابن تيمية رٛتو اهلل تعاذل ، الطفيل بن أيب بن كعب صححو ابن حباف

 للذريعة كىو الذم تميل إليو النفس  اأنو ال يجوز في األمور المباحة سدن  :القوؿ الثاين
 كال): قاؿ تعاذل أك يقتلونو فهذا حراـ ال يجوز اأما في األمور المحرمة كأف يؤذكف شخصن 

 .[ْْالوجازة ُب شرح األصوؿ الثبلثة لعلي ا٠تضَت: ص ] [ِا١تائدة:] تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف(
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 -حكم مخاطبة الجن: ثانية:المسألة ال 
 ا١تخاطبة قسماف:

كمثل ما جاء ُب ، كمخاطبة ا١تصركع،  أف تكوف ٥تاطبة عن حضور معلـو بأحدل القرائن -ُ
 فهذا جائز.، اٟتديث الصحيح أف أبا ىريرة حاكر الشيطاف

ن )أعوذ بسيد ىذا الوادم مكقو٢تم ،  فبل شك أنو ٭تـر، أما إذا دل يكن عن حضور كال قرائن -ِ
 )من تشبو بقـو فهو منهم(: صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ ، كىذا من جنس فعل ا١تشركُت سفهاء قومو(

 كىو من الشرؾ األكرب.
 -حكم إتياف الساحر: المسألة الثالثة:

 ككل حالة ٢تا حكم:، ىذا فيو تفصيل ألنو على أحواؿ
لقوه  فهذا كفر أكبر، غيباتأك يسألو عن الم، أف يأتي إليو كىو يعتقد أنو يعلم الغيباألكذل: 

صلى اهلل عليو كلقولو ، [ٓٔالنمل: ])قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي( تعاذل: 
أم: أصحاب  ركاه األربعة]: )من أتى كاىننا أك عرافنا فصدقو فقد كفر ٔتا أنزؿ على ٤تمد( كسلم
 .[السنن

فهذا  ، ذىب كينفذ ما قاؿ كما طيلب منو من الذبح لغير اهلل أك االستغاثة بالجنأف يالثانية: 
ا(قاؿ تعاذل:  كفر أكبر أيضنا )كىمىٍن كقاؿ: ، [ُٖاٞتن: ] )كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى ًللًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

اًفريكفى(يىدٍعي مىعى اللًَّو ًإلىهنا آىخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىإً  ا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًّْو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلكى ا١تؤمنوف: ] نَّمى
ُُٕ]. 

كإنما يأتي إليو لحل سحر ، أف يأتي إليو كال يعتقد علمو بالغيب كال طاعتو في الشرؾالثالثة: 
  فيو. كىذا بشرط:

 أال يصدقو بغيب. -ُ
 كال يذبح أك يستغيث بغَت اهلل أك أم شرؾ. -ِ
 ، كإ٪تا أتى إليو ضركرة ٟتل السحر، أف يعتقد بطبلف السحر كالسحرة كيكفر ّٔمك  -ّ

كلكن ىذا القوؿ ُب غاية ، كىذا كقع فيو خبلؼ: فا١تذىب )أم: اٟتنبلي( يركف أنو ٬توز ضركرة
ل مثل ىذا؟ كالصحيح أف ىذا ال ٬توز؛ بل ىو حراـ كمن ، الضعف؛ بل إنو ال ٬توز كأم ضركرة ٖتي

 كن ال نقوؿ بأنو يكفر كفرنا ٮترجو من الدين لوجود ا٠تبلؼ.كل، ا١تهلكات
االرابعة:  ، أف يأتي لمجرد الفرجة كالترفو كىو ال يصدقهم بالغيب كال يذبح أك يفعل شركن

فهذا يعتبر حرامنا كمن كبائر ، كلكن من باب الترفو كالفرجة، كيعتقد بطبلف السحر كالسحرة



 

 

 (ِّٔ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

)من : صلى اهلل عليو كسلمسلم أهنا قالت: قاؿ رسوؿ اهلل كيدؿ عليو حديث حفصة عند م، الذنوب 
كذكر  )اجتنبوا السبع الموبقات(كٟتديث أيب ىريرة: ، أتى عرافنا فسألو لم تقبل لو صبلة أربعين(

كاٟتضور عند السحرة للفرجة كل ىذا ، كمثل ذلك حضور ما يسمى باأللعاب البهلوانية )السحر(منها 
 من ىذا الباب.
  -حكم سؤاؿ العراؼ: رابعة:المسألة ال

 سؤاؿ العراؼ ينقسم إذل قسمُت:
، كإنما يسألو أمرنا مباحنا أك عبلجنا مباحنا، سؤاؿ مجرد ليس معو تصديق الدعائو الغيب -ُ

)من أتى عرافنا فسألو لم تقبل لو كيدؿ عليو الوعيد ُب اٟتديث ، كىذا حكمو كبيرة من كبائر الذنوب
 . صبلة أربعين(

 -لو كيصدقو كىذا أقساـ:أف يسأ -ِ
 فهذا كفر ٥ترج عن الدين.، ألو كيصدقو أنو يعلم الغيب ا١تطلقأف يسالقسم األكؿ: 
 فهذا كفر ٥ترج عن الدين.، أف يسألو كيصدقو أنو يعلم غيب ا١تستقبلالقسم الثاين: 

ذا فيو كى، فيعلم الضالة كآّهوؿ، سؤالو مع التصديق بأنو يعلم الغيب النسيبالقسم الثالث: 
 خبلؼ على ثبلثة أقواؿ:

 كىذا ركاية عن أٛتد.، كإ٪تا ىو كفر دكف كفر، أنو ّٔذا التصديق ال ٮترجي من الدين -ُ
، )من أتى عرافنا أك كاىننا فصدقو بما يقوؿكيدؿ على اٟتديث ، أنو كفر ٥ترج عن الدين -ِ

 .(–صلى اهلل عليو كسلم  -فقد كفر بما أنزؿ على محمد 
كاألقرب: ، ال ٮترج، ىذا ىو أشهر الركايات عن اإلماـ أٛتد. فبل ييقاؿ ٮترج كالك ، التوقف -ّ

 كضابط التصديق ثبلثة أشياء:، (فقد كفر)القوؿ الثاين لداللة اٟتديث 
 كىذا تصديق اللساف.، األكؿ: التصحيح ١تا قاؿ كا١توافقة عليو
 كىذا تصديق القلب.، الثاين: االرتياح ١تا قاؿ كاالطمئناف بو

كلذلك ييدخل أىل السنة كاٞتماعة العمل ُب ، الثالث: العمل بقولو؛ ألف العمل جزء من التصدؽ
فإف فعل أم كاحد منها ، ككل ىذه الثبلثة يطلق عليها تصديق، كىذا تصديق اٞتوارح، مسمى اإلٯتاف

 فقد صدقو.
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 -من كسائل التكهن كادعاء علم الغيب: المسألة الخامسة: 
كحكمها حكم ، ة الكف: كىي كسيلة من كسائل استطبلع ما ُب الغيبما يسمى بقراء -ُ
فينظر الكاىن إذل كفك كما فيو من ، كطريقة ىذه الوسيلة تعتمد على تفسَت خطوط الكف، الكهانة

ربؾ عن شيء من الغيب.، تعرجات كمقاطع  ٍب ٮتي
مرات إذا فرغت من ٍب يديره عدة ، قراءة الفنجاف: كىي أف ٬تعلك الكاىن تشرب ُب الفنجاف -ِ
فإف تشكل ما يشبو الثعباف ، ٍب ينظر ٔتا علق ُب جدرانو من الصور اليت رٝتت ببقايا القهوة، الشرب

 كإف تشكل ما يشبو الوردة أك ٨تو ذلك أخربؾ بالسعادة.، أخربؾ بشيء من الشركر
النار صورة  فإف شكل ٢تيب، قراءة النار كىو: اإلخبار عن الغيب عن طريق تصوير ٢تب النار -ّ

 إنو سعادة. كإف كانت شجرة أك ٨تو ذلك قاؿ:، فأس أك مطرقة قاؿ: إنو كارثة
فيستدؿ بو على ، فتح الكتاب: كىو أف يأٌب بكتاب أك قرآف فيفتحو كيقرأ أكؿ ما فيو -ْ

 ا١تغيبات.
كىذا من ، كىذا يوجد ُب بعض آّبلت كغَتىا :أك )اعرؼ برجك( (أنت كحظك)ما ييسمى  -ٓ

 بار عن ا١تغيبات.اإلخ
 كىو على قسمُت: (أبا جاد)اٞتيٌمل: كىي ا١تقصودة بقوؿ ابن عباس يكتبوف  حساب -ٔ
 فهذا جائز.، تعلم اٞتمل للقراءة كاٟتساب كالرياضيات -أ

رب عن طريق اٞتمل با١تغيبات -ب كىذا النوع يفعلو الكهاف لبياف مستقبلك كسعادتك ، أف ٮتي
كتقسم ٣تموعها على شهور السنة ، دد حركؼ اٝتك كاسم أمككطريقتهم: أف ٖتسب ع، كشفائك

لكن عندىم جدكؿ ، بالضبط (ناتج القسمة)كال يهم الناتج ، كالنتائج ىو خرب ا١تستقبل، "ُِعلى "
كإف كاف ناتج القسمة ستة فارجع إذل ، فإف كاف ناتج القسمة عشرة فارجع إذل جدكؿ عشرة، مرَّقم

 جدكؿ ستة.
 -سائل كاقعية ىي من باب التطير:م المسألة السادسة:

كىذه من ألفاظ اٞتاىلية أنكرىا بعض السلف ١تا ٝتعها ، للشيء اٞتديد )خير يا طير(قو٢تم:  -ُ
 كىجر عليها.

 فهذه من لوثة التطَت. )على الطائر المأموف(قو٢تم للمسافر:  -ِ
ىذا من التشاـؤ ك ، كالطير األسود ترل يا شينة(، )الطير األخضر ترل يا زينةقو٢تم:  -ّ

 باأللواف.
 فهي عبلمة خَت.، ككذلك إذا شعر ْتكة ُب يده اليمٌت -ْ
 فهي عبلمة شر.، كإذا شعر ْتكة ُب يده اليسرل -ٓ
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 استدؿ على أهنا عبلمة شر.، ككذلك إذا طنت أذنو -ٔ 
فهذا تطَت؛ ، كأف يسكنو كٯتوت لو ميت فيو فيتشاءـ منو،  ككذلك التشاـؤ ُب بلد أك بيت -ٕ

 نو ال عبلقة بُت ا١توت كالسكن.أل
 كيقوؿ: إهنا من عبلمة قرب موتو.، كذلك تشاـؤ اآلباء إذا ٝتوا أبناءىم بأٝتائهم  -ٖ
 كُب اليسرل: شر.، فيقولوف ُب اليمُت: خَت، ككذلك حركة العُت أك رفٌة العُت -ٗ

فإذا ، كؿ زبوفكمن أمثلة ذلك: بعض أىل التجارات يبيع ُب أكؿ النهار بأم سعر كال يرد أ -َُ
.  رده فيسمى ىذا اليـو شـؤ

كإذا كقع ركث طائر ، فإنو يتفاءؿ بالسفر، على نعلو كمن أمثلة ذلك أيضنا: إذا رأل نعبلن  -ُُ
 فإنو يتشاءـ ُب السفر.، على ثوبو
فإذا فتحوا ، فهم يفتحوف ا١تصحف كيتفاءلوف ُب أكؿ آية، كمن ذلك ما يسمى بفتح اآلمٌ  -ُِ

 كإذا رأكا آية نار أك عذاب فإهنم، أك جنة تفاءلوا كسافركا ككجدكا آية رٛتة
 يتشاءموف. 

 ما موقفنا من أخبار الفلكيين كالجغرافيين؟ المسألة السابعة:
 ىي مثل أحاديث بٍت إسرائيل على ثبلثة أقساـ:

 فهذا ييكذب كال ٬توز تصديقو.، ما كاف منها ٥تالفنا للشرع -ُ
 يصدؽ؛ ألنو قوؿ الشرع. فهذا، ما كاف موافقنا للشرع -ِ
فهذا مثل أحاديث ، ما ال ٮتالف الشرع كال ٮتالف العقل كدل يرد فيو شيء بالشرع ما ييصدقو -ّ

 بٍت إسرائيل ال تيصدؽ كال تيكذب. إال إف دلت القرائن على صدقها فبل مانع.
 يح؟ما حكم إخبارات األرصدة الجوية بتوقع نزكؿ المطر أك ىبوب الر  المسألة الثامنة:
حكمو حكم اإلخبار عن الكسوؼ ، وية كتوقع نشوء سحاب أك نزكؿ مطرإخبار اإلرصادات اٞت

كعما عرفوه ، إف كاف مبنينا على اآلالت اليت يرصدكف ّٔا كعلى التجارب ا١تعتادة، كا٠تسوؼ بأنو ٬توز
حكاـ. ٌت عليو أكال ينبغي أف يب، فهذا ٬توز؛ لكنو ٣ترد ظن قد ٮتطئ كقد ييصيب، من سنن اهلل الكونية

 ليس من ذلك.، كىل ىو من باب الكهانة؟ ال
 -معنى الرحم كحدكدىا: المسألة التاسعة:

 كىي على حدكدىا كالتارل:، كالرحم يقصد ّٔا: القرابة
 فهؤالء رحم ٬تب كصلهم.، كىم أبناؤه كأبناء أبنائو كأبناء بناتو، فركع اإلنساف الفركع:األكؿ: 
اء كاألمهات كاألجداد كاٞتدات كإف علوا من جهة األـ أك من جهة كىم اآلب األصوؿ:الثاين: 

 كىؤالء ٬تب كصلهم أيضنا.، األب
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 فهذاف القسماف يسموف: الرحم القريب. 
 -كىم قسماف: الحواشي:الثالث: 

كأخيك كأختك ،  كىؤالء ٬تب صلتهم، كىم األخوة كأبناؤىم كإف نزلوا فركع األب أك األـ: -ُ
 كأبنائهم.
كىؤالء ٬تب ، كىم األعماـ كالعمات كاألخواؿ كا٠تاالت كأبناؤىم لجد كالجدة:فركع ا -ِ
 صلتهم.

 كىذاف القسماف يسموف: الرحم ا١تتوسطة.
 كىؤالء رحم ٬تب صلتهم.، كىم أعماـ أبيك كأعماـ أمك كأبناؤىم فركع جد األب:الرابع: 

، ذلك فبل ٬تب صلتهم أما ما بعد، كىم منتهى حد الرحم، كىذا القسم يسمى: الرحم البعيد
أعطى ذكم قرابتو ككاف  صلى اهلل عليو كسلمكقلنا ّٔذا اٟتد؛ ألف النيب ، كلذلك فحد اإلنساف اٝتو الرابع

 .صلى اهلل عليو كسلمكىو األب الثالث للنيب ، حدىم ىاشم
 ما حد كصل الرحم كقطعو؟ المسألة العاشرة:

كمن زماف ، عرؼ من مكاف إذل مكاففيختلف حسب ال، ليس لو حد شرعي كإ٪تا حسب العرؼ
كإف تعارفوا على أنو قطيعة فهو كذلك من ، فإذا تعارؼ الناس أف ىذا اٟتد صلة فهو كذلك، إذل زماف

 األشياء اليت دل ٖتد ُب الشرع فَتجع إذل العرؼ.
كأف ترسل لو السبلـ عن طريق ا٢تاتف كعن طريق ،  كأقل الصلة: السبلـ إما با١تباشرة أك الواسطة

)بلوا كالدليل على ذلك ما ركاه البزار كالطرباين بسند حسن عن ابن عباس مرفوعنا: ، شخص كغَت ذلك
 أما أكثر الصلة فليس ٢تا حد أك سقف.، أرحامكم كلو بالسبلـ(

 أنواع الصلة:
 مر علينا السبلـ كىو أقلها. -ُ
 الزيارة. -ِ
 حضور ا١تناسبات ٢تم كالعيد كمناسبات الزكاج. -ّ
 ة مريضهم.عياد -ْ
 اإلىداء إليهم. -ٓ
 كمنها ما ىو كاجب كمنها ما ىو مستحب.، النفقة عليهم -ٔ
 مساعدة ٤تتاجهم. -ٕ
 ألذل عنهم.كف ا  -ٖ
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 إذل غَت ذلك.، البشاشة ُب كجوىهم -ٗ 
 ىل النعي في الصحف من النياحة؟ المسألة الحادية عشرة:

 أما النعي: فهو اإلخبار ٔتوت فبلف.
 فإذا مات ا١تيت أركبوا رجبلن ، : فهو اإلخبار عن موت شخص بطريقة فيها تعظيمكأما نعي اٞتاىلية

ا لو كعلى ذلك فكل ، كغالبنا ما يفعلونو ُب األشخاص ا١تهمُت، يينادم على فرس أف فبلننا مات تعظيمن
أما اإلخبار آّرد ، إخبار عن موت فيو تعظيم فهو من النعي احملـر سواء كاف بالصحف أـ ُب غَتىا

كحىت إذا كاف لو أك عليو من اٟتقوؽ أف يعلم ذلك فهذا جائز؛  ، ٔتوت فبلف حىت يصلوا عليو كيًتٛتوا لو
 )نعى موت النجاشي ليصلوا عليو(. –صلى اهلل عليو كسلم  -كما جاء ُب اٟتديث الصحيح أف النيب 

 -حكم التصوير: المسألة الثانية عشرة:
 موف على أقساـ:ا١تقصود حكم الصورة من حيث الشكل كا١تض

 ؛ سواء كاف:القسم األكؿ: تصوير ذكات األركاح بأم شكل كاف
ا فهو حراـ باإلٚتاع ٘تثاالن  -ُ  )كل مصور في النار(كيدؿ عليو عمـو حديث ابن عباس ، ٣تسمن
لعمـو حديث ابن عباس ، أك كانت مرقومة أك منقوشة باليد ٦تا ليس لو ظل فهذا حراـ أيضنا -ِ

)اشتريت كٟتديث النمرقة كىو حديث عائشة رضي اهلل تعاذل عنها قالت: ، ر()كل مصور في النا
كلم يدخل البيت حتى قطعتها  صلى اهلل عليو كسلمفأنكر عليها الرسوؿ ، نمرقة فيها تصاكير
كىي من ا٠ترؽ يسًت ّٔا األبواب كالطاؽ ، كالنمرقة: نوع من األستار، [متفق عليو] كسادة أك كسادتين(

 ُب اٞتدراف.
، كىو التصوير الفوتوغراُب، كىو ما يسمى حديثنا بالصور الشمسية، ا١ترقـو باآللة كا١تصور ّٔا -ّ

 أك التصوير باألصباغ كل ىذه ألفاظ مًتادفة.، أك التصوير الضوئي
 حكمها: كقع خبلؼ عند ا١تعاصرين على قولُت:

 استدلوا بتعليبلت كقياسات:، القوؿ األكؿ: أهنا ٕتوز
 فإف التصوير باآللة مثل ظهور الوجو كاٞتسم على ا١ترآة.، اسوه على ا١ترآةمنها: أهنم ق

 كىذا قوؿ القليل.، الثاين: أف ا١تصور باآللة ليس لو عمل كإ٪تا العمل عمل اآللة كىو ٔتثابة الناقل
أما ، كردكا على أدلة ا١تخالفُت، كذكركا أدلة إ٬تابية ٢تم، القوؿ الثاين: كىو قوؿ اٞتمهور: أنو ٤تـر

 أدلتهم اإل٬تابية:
)من صور صورة في كحديثو اآلخر ، )كل مصور في النار(عمـو حديث ابن عباس  -ُ
 كىذا قد ضاىى اهلل ٓتلقو.، )كمن أظلم ممن ذىب يخلق كخلقي(كحديث أيب ىريرة: ، ..(.الدنيا
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براىيم ُب اٞتزء فقد رد عليهم الشيخ ٤تمد بن إ، أما الرد على أف من قاؿ أف التصوير باآللة كا١ترآة 
 الثاين من الفتاكل؛ )أف ىناؾ فرقنا بُت التصوير باآللة كالظهور با١ترآة من كجوه:

 كأما على ا١ترآة فبل تبقى كال تستقر.، الوجو األكؿ: أف التصوير باآللة فيو استقرار كبقاء
عمل فيو كال الوجو الثاين: أف التصوير باآللة عن عمل كمعاٞتة؛ ٓتبلؼ الظهور على ا١ترآة فبل 

 معاٞتة.
أف من كقف  قاؿ: ال يأٌب لغة كال عرفنا كال عقبلن ، الوجو الثالث: من حيث اللغة كالعرؼ كالعقل

 أماـ ا١ترآة أنو صور(.
 أما قو٢تم إف اآللة ليس فيها عمل فيقاؿ:

، اؿكىذه كلها أعم، ك٭تمض الصورة، كيضع الفلم فيها كيوجو اآللة، إف ا١تصور باآللة يأٌب باآللة
 فأين الدعول أنو ليس لو عمل؟، كرٔتا عٌدؿ ُب الصورة أيضنا

لو قاؿ قائل إنو ال ٭تـر من ا٠تمر إال ما )ُب ىذه ا١تسألة:  -رٛتو اهلل-كقاؿ الشيخ ٛتود التو٬ترم 
ا ٔتن ، (أما ا١تعتصر باآلالت فبل ٭تـر، اعتصر باأليدم فقط كىذا قالو الشيخ ُب نفس السياؽ متهكمن

 لتصوير باآللة كالتصوير باليد.يفرؽ بُت ا
فبل يقوؿ عاقل إنو ليس بقاتل ، كيقاؿ أيضنا: لو أف إنساننا ٛتل بندقية فضغط على الزناد فقتل

 ، كليس لو عمل
 كالتعليل ُب مقابل النص فاسد االعتبار.، الوجو الرابع: أف يقاؿ ىذه تعليبلت ُب مقابل النص

 م مفاسد من التصوير باليد نظرنا لسهولتو ككثرة انتشاره.كيقاؿ أيضنا إف التصوير الفتوغراُب أعظ
كإذا صور نفس ، لو أف شخصنا صور باليد فإنو ٭تـر، كيقاؿ أيضنا: إف عندكم تناقضنا ُب كبلمكم
 كالعمل ىو التصوير كالتناقض دليل فساد القوؿ.، الشخص باآللة فإنو ٬توز؛ مع أف الشخص كاحد

أفىت ّٔا بتحرًن التصوير  (الجواب المفيد في حكم التصوير)كقد ألف ابن باز رسالة اٝتها 
عنها الشيخ ٛتود التو٬ترم ُب  كتكلم، كتكلم عن ىذه ا١تسألة ابن إبراىيم ُب ٣تموع الفتاكل، الفوتوغراُب

، (إعبلف النكير على المفتين بالتصوير)كاألخرل ، (تحريم التصوير كالرد على من أباحو)رسالتو 
ككذلك ، فتول ُب ٖترًن التصوير الفتوغراُبرٛتو اهلل  ٛتود العقبلء كأصدر الشيخ، باينكذلك رسالة لؤللك 

 ٤تمد ا١تنصور رحم اهلل اٞتميع. الشيخ
 كالصحيح أف التصوير الفتوغراُب ال ٬توز.

 فإف قصدىا فهو كفر.، أال يقصد ا١تضاىاة (تصوير ذات األركاح)كشرط ىذا القسم 
 ات األركاح كالشجر كالجباؿ كنحو ذلك.كالقسم الثاني: تصوير غير ذك 

 كىذا كقع فيو خبلؼ بُت أىل العلم:
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كاستدلوا ، القوؿ األكؿ: قوؿ ٣تاىد كمن كافقو من أىل العلم أنو ال ٬توز حىت غَت ذكات األركاح 
كمن أظلم ممن ذىب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أك )بعمـو حديث أيب ىريرة رضي اهلل تعاذل عنو 

 كىذه ليست من ذكات األركاح.، (...ليخلقوا حبة
 القوؿ الثاين: قوؿ اٞتمهور أنو ٬توز.

 كاستدلوا على ذلك بدليلُت:
صلى اهلل عليو ما أخرج أبو داكد كالنسائي بسند جيد ُب حديث جربيل أنو قاؿ للرسوؿ  -ُ
 اٞتواز.فأجاز كونو كالشجرة ٦تا يدؿ على ، (مر برأس التمثاؿ فليقطع فيصير كهيئة الشجرة) :كسلم

فقاؿ ابن عباس: ، قوؿ ابن عباس رضي اهلل تعاذل عنو عند مسلم لرجل استفتاه ُب التصوير -ِ
ٍب قاؿ ابن عباس: إف كنت ، (كل مصور في النار) :يقوؿ –صلى اهلل عليو كسلم  -ٝتعت رسوؿ اهلل 

 كىذا ىو القوؿ الراجح.، فاصنع الشجر كما ال نفس لو ال بد فاعبلن 
كلذا جاء ُب أكؿ ، فهذا ٤تموؿ على من صور ليضاىي :(فليخلقوا حبة)ريرة أما حديث أيب ى

، كمن قصد بتصويره أف يضاىي فهذا شرؾ أكرب، (...كمن أظلم ممن ذىب يخلق كخلقي)اٟتديث 
 كلو كاف ا١تصوَّر من غَت ذكات األركاح.

،  يل عنو الرأسأم ىو أساسنا من ذكات األركاح لكن أز ، القسم الثالث: ما ال تبقى معو حياة
 كصورة اإلنساف مقطوع الرأس؟

 فمر برأس)ىذه الصور ٕتوز ٟتديث جربيل عند أيب داكد كالنسائي بسند جيد... 
، (إنما الصورة الرأس)كٟتديث: ، فدؿ على أف التمثاؿ ا١تقطوع الرأس جائز، (التمثاؿ فليقطع

 كاٟتديث أخرجو أٛتد.، فما ليس فيو رأس فيجوز
 بُت االبتداء كالدكاـ؟مسألة: كىل يفرؽ 

 كىذا يسمى الدكاـ.، ٔتعٌت لو كانت صورة اإلنساف موجودة أساسنا ٍب أزيل الرأس فهذا جائز
 بقي ىل ٬توز أف ترسم إنساننا بدكف رأس ابتداءن؟

 اٞتواب: ال ٬توز لعمـو األدلة.
 أك كضع خطنا ىل ٕتوز الصورة؟، مسألة: لو فصل الرأس عن اٞتسم ٔتمر بينهما

أما جعل ٦تر أك ، كالقطع ىنا ٔتعٌت الكسر، (رأس التمثاؿ فليقطع)اب: ال ٕتوز؛ ألف اٟتديث اٞتو 
، كلو قاؿ قائل: نص اٟتديث يقطع، (إنما الصورة الرأس)خط فيقاؿ: ال يزاؿ الرأس باقينا. كٟتديث 

 !!(إنما الصورة الرأس)نقوؿ فماذا تفعل ُب حديث ، ك٨تن قطعنا الرأس
 األركاح ا١تمتهنة.مسألة: صورة ذكات 
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تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
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ىذه الصورة جائزة بشرط ، أما لو كانت الصورة موجودة ُب الفرش اليت توطأ أك يتكأ عليها 
، أك يستند إليو، أك يناـ عليو، أك يتكأ عليو، كأف يوطأ عليو،  كاالمتهاف حاالتو معدكدة، االمتهاف

كىذا مثاؿ ، أك كسادتُت فإف فيها تصاكير فقطعت فجعلت كسادة، كالدليل على ذلك حديث النمرقة
 لبلتكاء كاالستناد.

كمر بالستر فليقطع كليجعل منو )كحديث جربيل عليو السبلـ ركاه أبو داكد بسند جيد كفيو: 
ك٭تتمل أهنا أصبل قطعت كفصل الرأس ٍب كضعت كسادة توطأ؛ فزكاؿ  (...كسادتاف منبوذتاف توطأ

الوسادة كالوطء زيادة كىذا االحتماؿ األخَت ينظر إف ك ، ُب القطع كذىاب ا١تعادل للصورة احملظور أصبلن 
 دؿ عليو اٟتديث فهذا أكمل كإال يبقى على االحتماؿ األكؿ.

كالصور التي على علب ،  القسم الرابع: الصور التي عمت بها البلول كيشق التحرز منها
 :فأما ىذه فوجودىا في البيت ال إثم فيو بشركط، المواد الغذائية

 ا البلول.أف تعم ّٔ -ُ
 أف يشق التحرز. -ِ
 أف تكوف الصورة غَت مقصودة من ا١تشًتم. -ّ

(كىمىا جىعىلى عىلى )كالدليل على ذلك عمومات األدلة قولو تعاذل:  يًن ًمٍن حىرىجو اٟتج: ] ٍيكيٍم ًفي الدّْ
ا بأنو لو احًتز كٕتنب العلب اليت فيها صور إذل علب (ا١تشقة ٕتلب التيسَت)كقاعدة: ، [ٕ ال  علمن

إال أف بعض الصور ُب العلب أك ، فهذا أكمل، صورة فيها أك كجد ُب نفسو قوة للطمس كال يشق عليو
 مثل من الفتنة فيو فهذا يعتٌت بو أكثر.، الكراتُت بعضها أشد من بعض

 مسألة: كىل الصور ٘تنع دخوؿ ا١تبلئكة؟
فهذه ال ٘تنع ،  تبقى معها حياةكالصور اليت ال، كالصور اليت عمت ّٔا البلول، أما الصور ا١تمتهنة

 ككذلك الصور اليت ال ركح فيها.، ا١تبلئكة
ال تدخل )اٟتديث ، فهذه ٘تنع دخوؿ ا١تبلئكة، أك اليت فيها مضاىاة، أما صور ذكات األركاح

  (.المبلئكة بيتنا فيو كلب كال صورة
 -حكم العرائس كما يلحق بها: المسألة الثالثة عشرة:

 لحق ّٔا من حيث الشكل تنقسم إذل قسمُت:صور العرائس كما ي
كالرأس كاليد كالقدـ كاٞتذع ك٨تو ذلك ،  القسم األكؿ: صورة ساذجة بسيطة ليس فيها إال األعضاء فقط

 بدكف تفاصيل كتقاسيم أم ليس فيها صورة الوجو.
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كاألنف  ٘تامنا كتظهر فيها تقاطيع الوجو من العيوف، القسم الثاين: صور يتبُت فيها خلق اإلنساف 
 كالفم كاألصابع كأنك تشاىد اإلنساف.

صلى اهلل عليو كىو ا١توجود ُب عصر الرسوؿ ، فهذا ال إشكاؿ ُب جوازه، أما القسم األكؿ الساذج
 .كسلم

فإذا أجيز من احملـر فإنو يقتصر على ، كأما القسم الثاين ففيو إشكاؿ؛ ألف األصل ٖترًن التصوير
ا١تعتصر شرح كتاب التوحيد ] ثر من اٟتاجة ففيها أشياء ال حاجة ٢تاكىي ّٔذا الشكل أك، قدر اٟتاجة

، ُّٕ، ُٕٔ، ُٔٔ، ُٓٓ، ُْٓ، ُّْ، ُِْ، ُّٗ، ُّٖ، َُِ، ٓٔلعلي ا٠تضَت: ص 
ُْٕ ،ُِٖ ،ِّّ – ّّٕ ،ُّْ]. 

 -معنى جنس العمل: عشرة: المسألة الرابعة
لعمل أك تارؾ العمل بالكلية كافر معتقد أىل السنة كاٞتماعة أف تارؾ جنس العمل أك تارؾ ميطلق ا

حد من أىل العلم اإلٚتاع على ذلك منهم اإلماـ الشافعي قاؿ: )ككاف اإلٚتاع كنقل أكثر من كا، مرتد
اإلٯتاف قوؿ كعمل كنية ال ٬تزئ كاحد من من الصحابة كالتابعُت من بعدىم كمن أدركناىم يقولوف 

ك٣تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن ، ٖٖٔ/ٓكائي: شرح أصوؿ االعتقاد للبلل]، (الثبلث إال باآلخر
فإف ترؾ ، الطاعات الظاىرة على الجوارحكمعٌت جنس العمل ىو: ، [َِٖ/ٕ :-رٛتو اهلل  –تيمية 

كىذا كفق قاعدة أىل ، أك الباطنةالطاعات الظاىرة على الجوارح يلـز منو انتفاء األعماؿ القلبية 
كا١تقدار ، للمرجئة كأتباعهم ُب ىذا العصر اخبلفن  ظاىر كالباطنالسنة كالجماعة كىي: التبلـز بين ال

  كإقامة الصبلة.، اكظاىرن  اىو ٖتقيق التوحيد باطنن  اا١تطلوب من العمل لكي ينجو صاحبو كيكوف مسلمن 
 -أصوؿ الخوارج: عشرة: المسألة الخامسة

 وارج أصوؿ كعبلمات عيرفوا ّٔا: للخ
لدكف أصحأّا ُب النار!.وب اليت ىي دكف الكفر كالشرؾمنها: أهنم يكفركف بكبائر الذن -  . . كٮتي
 . كما ُب قضية التحكيم!،  كف العباد با١تتشابوكمنها: أهنم ييكفر  -
ّٔم عن قتاؿ الكافرين فينشغلوف ، سيف ُب أىل القبلة من ا١تسلمُتكمنها: أهنم يضعوف ال -
  .فيقتلوف أىل اإلسبلـ كيًتكوف أىل األكثاف!، آّرمُت
،  يهم من أجلوكمنها: أهنم يركف ا٠تركج على أئمة ا١تسلمُت كحكامهم فيما ال ٬توز ا٠تركج عل -

 . كما خرجوا من قبل على علي بن أيب طالب ؟ كغَته من أئمة ا١تسلمُت!
)اتًق اهلل يا فقالوا لو: ، ا ٕترؤكا من قبل على سيد ا٠تلقكم،  ها: اٞترأة على اٟتق ُب الباطلكمن

تأمنوني(؟!  أيأمنني اهلل على أىل األرض كال، من ييطيع اهلل إذا عصيتوؿ(! فقاؿ ؟: ). اعد.محمد
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يقرأكف القرآف ال ييجاكز  اإف من ًضئضئ ىذا أك في عقب ىذا قومن قاؿ ؟: )، فلما كلى الرجل 
، يقتلوف أىل اإلسبلـ كيدعوف أىل األكثاف، يمرقوف من اإلسبلـ مركؽ السهم من الرمية، حناجرىم

يد ىو كالتسب نيموىم(فإذا رأيتموىم فأ، . سيماىم التحليق كالتسبيد.أدركتهم قتلتهم قتل عادلئن 
 جز شعر الرأس كاستئصالو. 

 . كمن جهلهم أهنم ينطلقوف إذل نصوص قيلت ُب الكافرين فيحملوهنا على ا١تؤمنُت!، كمنها: اٞتهل -
كغبلة ، التقوا ّٔا مع ا١تعتزلة، ىاكالرؤية كغَت ، أخرل فاسدة ُب األٝتاء كالصفاتك٢تم أصوؿ  -
 ، كىم فرقة من فرؽ ا٠توارج!، يتبٌت نشرىا ُب ىذه األياـ إباضية عيماف، اٞتهمية

كم عليو أنو من ا٠توارج ػ أك فيو من صفاهتم ػ بقدر  فكل من اتصف ّٔذه الصفات أك ببعضها ٭تي
 سواء تسمى باٝتهم أـ دل يتسم. ، ما يتصف بصفاهتم اآلنفة الذكر

، جهادهككذلك قتاؿ من أكجب الشارع قتالو ك ، ذم كفَّره اهلل تعاذل كرسولو ؟أما تكفَت الكافر ال
مد فاعلو بل رمي من كاف ىذا كصفو بأنو ، ف ييرمى با٠توارج أك أنو خارجيال ٬توز أ، فهذا دين ٭تي

قد ييفضي بصاحبو ك ، ييعد ذلك من قبيل الطعن بالدين، لك من األلقاب اليت تيفيد الذـخارجي كغَت ذ
نسأؿ اهلل تعاذل السبلمة كأف ٭تفظنا من ا٨ترافات أىل الغلو ، كىو ال يدرمإذل الكفر كا٠تركج من الدين 

 .[فتاكل أبو بصَت] كاٞتفاء سواء
 -ضوابط في فرؽ المرجئة: :عشرة المسألة السادسة

 ١ترجئة:ييراد بالضوابط ىنا: الشيء الذم يشًتؾ فيو كل أك جيل )أم: معظم( فرؽ ا
 .عامة فرؽ ا١ترجئة تيدخل أعماؿ القلوب ُب اإلٯتاف 
  لكنها تنازع ، ُب أف اإلٯتاف الذم ُب القلب يدعو إذل فعل الطاعة كيقتضي ذلكا١ترجئة ال تنازع

 ىل يستلـز الطاعة.
  كافقت طوائف ا١ترجئة أىلى السنة ُب أف اإلٯتاف الذم ينفع ُب الدارين البد فيو من اعتقاد

 كعمل اٞتوارح.، قوؿ اللسافك ، القلب
 .ال ييعرؼ ميعىُتى ينفي الوعيد بالكلية 
  يشًتط كثَت من ا١ترجئة فقهائهم كمتكلميهم كبعض غبلهتم ُب صحة اإلٯتاف عدـ اإلتياف ٔتا ىو

 ميكفر.
 على أف اإلٯتاف شيء كاحد ال يتبعض كال يتجزأ كىذا أصل ضبل٢تم. اتفقت فرؽ ا١ترجئة 
 رجئة أىلى ا

ي
براءة أىل ]من جهة األعماؿ الظاىرة لسنة ُب القوؿ بالزيادة كالنقصاف كافقت ا١ت

، ِّٓ، ِْٖ، ِْْ، ِِْ، ِّٕاٟتديث كالسنة من بدعة ا١ترجئة حملمد الكيثىَتم: ص 
 .[بتصرؼ ِٓٓ
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  -عبلمات مرجئة العصر: :عشرة السابعةالمسألة  
 كاالعتذار ٢تم بكل شيء ، دفاعهم عن طواغيت العادل ك٣تادلتهم عنهم باستماتة عجيبة :أكلها

  .اكإطبلقن  احىت ٔتا ال يعتذر بو اتفاقن 
 حيث يصفوهنم ، البٌُت ُب ٟتن قو٢تم على أىل السٌنة كاٞتماعة اٟتقيقٌيُت، حقدىم البليغ :ثانيها

  بكل ما كرد من أكصاؼ ُب ا٠توارج كغَتىم من الغبلة.
 كٮتلطوف ، ا على الكافرين كا١ترتٌدينأهٌنم يينزلوف النصوص الواردة ُب ا١تسلمُت خصوص :ثالثها

  بُت الوعد كالوعيد إذل حٌد بعيد.
 بعضها ما ، اكيشًتطوف لقيامو شركطن ، أهٌنم يعادكف اٞتهاد ُب سبيل اهلل معاداة شديدة :رابعها

كلو استحكمت أفكارىم كتػيٌرىاهتم ، كبعضها يؤٌكلونو ٔتا يتوافق مع عقيدهتم اإلرجائية، سبقهم إليها أحد
ك١تا ٖتٌررت أرض فلسطُت كال أٌم شرب من ببلد ، ١تا قاـ جهاد أبدا -ال قٌدر اهلل  -كافة ا١تسلمُت من  

كالسيما كأهٌنم أصدركا فتاكل تقوؿ ، ا١تسلمُت احملتٌلة من طرؼ اليهود كالٌنصارل كالشيوعٌيُت كالوثنٌيُت
،  صلى اهلل عليو كآلو كسلمتأٌسيا ٓتركج رسوؿ اهلل، بوجوب خركج الفلسطينٌيُت ا١تسلمُت من فلسطُت

 ُب ىجرتو من مٌكة إذل ا١تدينة )فتول أفىت ّٔا الشيخ األلباين(. 
 :بعدىم الرىيب عن كاقع حياهتم كجهلهم الشديد بعا١تهم الذم يعيشوف عالة عليو خامسها 

 .[َْ، ّٗعمبلء ال علماء خذكا حذركم حملمد الفزازم: ص ]
 -ارس:منكرات المد :عشرة الثامنةالمسألة 

 .)طلب العلم لغَت اهلل )للشهادة أك الوظيفة 
 .التصوير 
 .الوقوؼ للسبلـ الوطٍت أك للعلم 
 كغَتىا(..يـو ا١تعلم، يـو العماؿ، يـو األرض، االحتفاالت البدعية )اليـو الوطٍت.. 
 .ا٠تلطة الفاسدة 
 حكم  ٕتديد الدارس ُب]ية بكل ما ٖتملو الكلمة من معٌت( ا١تناىج )كىي مناىج عىلمان

 .[ِٗ، ِٔ، ِِ، َِ، ُٖ، ُٔا١تدارس أليب قتيبة التبوكي: ص 
* * * 
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 الفصل التاسع 

 النصيحة النفيسة
 كفيو مسائل:

 -سباب التي دعت إلى كتابة النصيحة:األ المسألة األكلى:
كما تعيشو تلك اٞتماعات من التشتت  الواقع ا١تؤدل ٞتماعات السلفية اٞتهادية ُب فلسطُت .1

  ذلك ٦تا تتفطر الستحضار معانيو األكباد.كاالختبلؼ كغَت
 أتناىج باطلة ُب التفكَت كالتنزيل ٦تا أثر سلبن  –أصلحهم اهلل  –تأثر بعض السلفيُت اٞتهاديُت  .2

 .على بنائهم الداخلي كأدائهم ُب الدعوة إذل منهجهم. كتأثر بعضهم با١تدرسة اإلخوانية مثبلن 
هاديُت ُب الدعوة إذل منهجهم حىت كصل ّٔم اٟتاؿ الفتور الشديد عند كثَت من السلفيُت اٞت .3

بل يربركف موقفهم بأف ىذا  اإذل أف ييطعن ُب منهجهم كتيشوه صورتو أماـ الناس كال ٭تركوف ساكنن 
 ليس من اٟتكمة!!!.  (الدفاع عن ا١تنهج كالذب عنو)

 -األىداؼ من ىذه النصيحة: المسألة الثانية:
 .اآلية(.معذرة إلى ربكم) إبراء الذمة أماـ اهلل جل كعبل (1
إرشاد ٚتاعات السلفية اٞتهادية إذل األسباب اليت تعينها على التنزيل اٞتيد للمنهج اٟتق الذم  (2
 ٖتملو.
رفع مستول كعي أبناء ىذه اٞتماعات بقضيتهم ليشٌقوا طريقهم على بصَتة من أمرىم على  (3

 زالت تقع.لتدارؾ األخطاء اليت كقعت كال اا١تستول الشرعي كالكوين معن 
 -محتول النصيحة: المسألة الثالثة:

 كىذه النصيحة عبارة عن أسس ىي:
 ضركرة االىتماـ بالعمل الجماعي كمتطلباتواألساس األكؿ :: 

ال أحتاج إذل ذكر األدلة الشرعية على كجوب العمل اٞتماعي كال إذل إكثار الكبلـ عن ضركرتو 
دين. كلكنٍت أنبو ىنا إذل ضركرة االىتماـ ٔتتطلبات العمل ألنٍت أعترب ذلك من مسلمات ىذا ال، الواقعية

 :كىي كثَتة كلكن أ٫تها، اٞتماعي
ألف العمل اٞتماعي إذا دل ينظم صار كالسيل الذم ال يعرؼ كجهة كال ٭تًـت ، التنظيم - ُ
و )إف اهلل يحب الذين يقاتلوف في سبيلفتهدر الطاقات كتضيع اٞتهود كتتعارض األعماؿ. ك ، احدكدن 

 [. ُٔالصف] صفا كأنهم بنياف مرصوص(



 

 

 (ِْٖ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

إذا كاف األصل فيو عبلنية كل  -ُب كاقعنا ا١تعاصر اخصوصن  -ألف العمل اٞتماعي ، السرية - ِ 
شيء كغياب الوعي األمٍت عٌرض نفسو للخطر كحاؿ بُت نفسو كبُت بلوغ أىدافو. كليكن شعار 

  ()كترل الجباؿ تحسبها جامدة كىي تمر مر السحابالعاملُت 
ا١تتقدـ عنو بغَت إذفو كا١تتأخر )كال ٚتاعة ببل ، ألف العمل اٞتماعي صف كاحد، االنضباط - ّ

كإف كاف في ، )رحم اهلل عبدا إف كاف في الساقة كاف في الساقةكال إمارة ببل طاعة(. ك، إمارة
 .الحراسة كاف في الحراسة(

 كثَتة أ٫تها:  كإ٪تا يتحقق ىذا األمر )العمل اٞتماعي كمتطلباتو( بأمور 
 اىتماـ الدعاة العلنيُت ّٔذا ا١توضوع كاإلكثار من طرحهم لو ُب خطبهم كدركسهم ككتاباهتم. - ُ
مثل التسامح كالتواضع كاالعًتاؼ بفضل ، ترسيخ أخبلؽ العمل اٞتماعي ا١تنظم بُت العاملُت - ِ

 ...أىل الفضل كإنزا٢تم مناز٢تم
  ...الكتماف ككخلق ،  ترسيخ متطلبات العمل السرم - ّ
 .كآداب العمل اٞتماعي، على الركح اٞتماعية -أنفسهم كمن معهم-تربية العاملُت  - ْ
أهنم يعطوف القدكة  -أصلحهم اهلل-كليعلم أكثر دعاة ا١تنهج ، ٤تاربة النزعة الفردية ُب العمل - ٓ

 السيئة ُب ىذا الباب.
زيل ُب ظل ثوابت ا١تنهج الشرعي "التوحيد الًتكيز على ضركرة الوعي اٟتركي كالعلم بفقو التن - ٔ

 اٞتهاد".  -السنة  -
 كمن معادل العمل اٞتماعي كالتعاكف بُت اٞتماعات السلفية اٞتهادية:

 :كأعني بو؛ كحدة أصوؿ المعتقد ككحدة منهج التلقي ككحدة في الهدؼ  كحدة األصوؿ
 ككحدة في ضبط الوساءؿ بالضوابط الشرعية.

  رض.افي تكامل ال تع (ماعات السلفية الجهاديةأم: تعدد الج)التعدد  
 .ضبط الخبلؼ بمنهج السلف 

 
 ضركرة توحيد المرجعية الشرعيةاألساس الثاني :: 

قاؿ ، الشك أف االنطبلؽ الشرعي من أىم ما ٯتيز الطائفة ا١تنصورة عن باقي العاملُت ٢تذا الدين
على أبنائها أف ٭ترصوا على  افكاف لزامن ، .()ال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق.عليو الصبلة كالسبلـ: 

 كىذا إ٪تا يتحقق بوحدة ا١ترجعية الشرعية.، اكجود ىذا اٟتق عندىم ٚتيعن 
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. ككحدة تصور الشرعي الذم ٭تملو اإلخوةكنقصد بوحدة ا١ترجعية الشرعية أمرين اثنُت: كحدة ال 
 األحكاـ الشرعية. ا١تؤسسة اليت يأخذ عنها اإلخوةالشخص أك 

 ر أ٫تية توحيد ا١ترجعية الشرعية كضركرة كجودىا ُب أمور أ٫تها:كتظه
)إف اهلل يحب ك، إف كحدة ا١ترجعية الشرعية تساكم كحدة ا١توقف كبالتارل كحدة الصف - ُ

 [.ُٔالصف ] الذين يقاتلوف في سبيلو صفا كأنهم بنياف مرصوص(
خوة الذين ال ٯتلكوف أدكات إف غياب كحدة ا١ترجعية الشرعية يساكم كثرة اآلراء بُت اإل - ِ

)كال  :كبالتارل ذىاب شوكتهم كاهلل تعاذل يقوؿ ٦تا يؤدم إذل اختبلفهم كتشتتهم، الًتجيح بُت األقواؿ
ككم من ٚتوع تفرقت بسبب االختبلؼ ُب بعض القضايا الشرعية ، تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم(

األمر منهم لعلمها الذين يستنبطوف اٟتق من دليلو كلو ردكىا إذل أكرل ، اليت ال قبل للمختلفُت بفهمها
 كبقواعده.

كىي نتيجة ، ا١ترجعية الشرعية يؤدم إذل فقداف الثقة ُب ا١تنهج كُب رجاالتو إف غياب كحدة - ّ
إف دل يكن على ا١تدل القريب فعلى أثره السليب على ا١تنهج  كال شك أف ٢تذا، طبيعية لكثرة االختبلفات

 در اهلل ا١تدل البعيد الق
 كإ٪تا تتحقق كحدة ا١ترجعية الشرعية بأمور أ٫تها:

عن  اتبسيط مفردات ا١تنهج الشرعي بكتابات كدركس يراد منها ترسيخ ثوابت ا١تنهج بعيدن  - ُ
 الفركع كالتفصيبلت اٞتزئية اليت ال يصرب عليها إالٌ طالب العلم ا١تتفرغ.

ات اليت تنتسب مهمتها مراقبة الكتاب - تعاذلحفظهم اهلل-إ٬تاد ٞتنة شرعية من علماء ا١تنهج  -ِ
فيسلم اإلخوة من اٟتَتة بُت ، قبل نشرىا بُت القراء. أك على األقل اٟتكمي عليها بعد نشرىا إذل ا١تنهج

 .إذل تلك السلسلة اليت ال هناية ٢تا ...تصديق الكتاب أك تصديق الرد أك الرد على الرد
حديد موقفهم من األحداث بوضوح قبل أف يؤدم فراغ لت التحرؾ السريع لعلماء ا١تنهج - ّ

فنحتاج إذل ، الساحة إذل ظهور آراء كأفكار بعيدة عن اٟتق تسبب البلبلة الفكرية كالتشتت كاالفًتاؽ
  معارًؾ التصحيح كالتقوًن اليت يضيع فيها أكثر جهدنا كتشغلنا عن عدكنا.

 شر الكتب كاألشرطة ا١تنهجية. بلد عند نال يد نشر ا١تنهج ٔتراعاة خصوصياتترش - ْ
 كالتحذير من تشرذـ الوالءات كا١ترجعيات.  توحيد نبع االستقاء عند اإلخوةترسيخ ضركرة  - ٓ
 ضركرة التواصل بين الجماعات المجاىدةاألساس الثالث :: 

التواصل ىو شرياف اٟتياة كٔتا أف غرضي من ىذه الكلمة ىو االختصار فإين أقوؿ باختصار 
 شديد: 
 :تظهر ُب أمور كثَتة أ٫تها ية التواصل بُت اٞتماعات السلفية اٞتهاديةف أ٫تإ
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٦تا ٯتكنها من ٖتديد ا١توقف ، على بعضها ف التواصل يعرؼ اٞتماعات السلفية اٞتهاديةإ - ُ 
 كال ٮتفى ما ٢تذا األمر من أ٫تية ُب التأييد كالنصرة.، الصحيح من بعضها البعض

من ٕتاكز األخطاء اليت كقعت فيها إحدل  عات السلفية اٞتهاديةف التواصل ٯتكن اٞتماإ - ِ
 اٞتماعات سواء على ا١تستول الدعوم أك اإلعدادم أك اٞتهادم أك ُب اٟتفاظ على التمكُت.

من االرتقاء ٔتستواىا التنظيمي كاٟتركي عندما  ف التواصل ٯتكن اٞتماعات السلفية اٞتهاديةإ - ّ
 كقدكة ٭تتدل ّٔا. ا٢تا ٪توذجن ترل من ىي أحسن منها فتكوف 

من التعاكف بتبادؿ ا٠تربات كا١تعلومات بل  ف التواصل ٯتكن اٞتماعات السلفية اٞتهاديةإ - ْ
 .)كتعاكنوا على البر كالتقول(كا١تهارات فيحصل قوؿ اهلل تعاذل: 

من ا٠تَت  كر١تا ذي  اُب ا١تواقف كتفويتن  اإف غياب التواصل يسبب ضبابية ُب الرؤية كارتباكن  - ٓ
 ككل ىذا إ٪تا يريده الشيطاف كيكرىو الرٛتن.، للوقت الكثَت من الطاقات كالقدرات كتأخَتن  كتعطيبلن 

 :كإ٪تا يتحقق ىذا األمر )التواصل( بأمور كثَتة أ٫تها
 تعميق ضركرة التواصل ُب نفوسنا إل٬تاد الرغبة الدافعة ٨تو العمل كالتطبيق. - ُ
كا٢تاتف ،  لوجيا ا١تعاصرة كما تتيحو لنا من كسائل التواصل ا١تتعددةا١تعرفة اٞتيدة بالتكنو  - ِ

"لن ككسائل تنفيد اللقاء البعيد عن أنظار العدك. كالقاعدة تقوؿ ، كاألنًتنت كالفاكس ك... ُب االتصاؿ
"يي   عدـ من يعـز

ايب مع كالتجاكب اإل٬ت، كإشاعة ركح االبتكار كاٟتيوية التحرر من التقليد ُب كسائل العمل - ّ
 متطلبات العمل ُب ظل كاقعنا ا١تعاصر. فتأمل.

 :األساس الرابع: ضوابط المنهج المطلوب 
 الضابط األكؿ: اٟتق ييعرؼ بنفسو ال بالرجاؿ:

إف آمن آمن كإف كفر كفر فإنو ال قدكة ُب  يقوؿ ابن مسعود: " أال ال يقلدف أحدكم دينو رجبلن  
 الشر ". 

 " ال ٭تل ١تن يفيت من كتيب أف يفيت حىت يعلم من أين قلت ". :هللكيقوؿ اإلماـ أبو حنيفة رٛتو ا
" إ٪تا أنا بشر أخطيء كأيصيب فانظركا ُب رأيي فكل ما كافق الكتاب  :كيقوؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل

 ككل ما دل يوافق الكتاب كالسنة فاتركوه ".، كالسنة فخذكا بو
 الرجاؿ فإهنم لن يسلموا من أف يغلطوا "." ال تقلد دينك  :كيقوؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل

ال تعرؼ الحق بالرجاؿ كلكن اعرؼ "  :كرضي اهلل عن اإلماـ علي بن أيب طالب حيث يقوؿ
 ". الحق تعرؼ أىلو

 الضابط الثاين: ال عصمة لغَت األنبياء:
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 .()كلي ابن آدـ خطاء كخير الخطائين التوابوف :-صلى اهلل عليو كسلم  –يقوؿ النيب  
 بط الثالث: ال تبلـز بُت ا٠تطأ كاإلٍب:الضا

فيؤٙتوف  ، كثَت من اٞتماعات كاألفراد يغيب عن أذىاهنم الفرؽ بُت حصوؿ ا٠تطأ كترتب اإلٍب عليو
كشيوع ىذا الفهم ساعد على زيادة ا٠تبلفات كالنفرة بُت ، كلَّ من صدر منو خطأه ٥تالفه للصواب

 ا١تسلمُت.
لقوؿ النيب ، إذا ما استفرغ كسعو ُب طلب اٟتق كلو دل يوفق إليو كاٟتق أف اإلٍب ٤تطوط عن آّتهد

كإذا حكم فاجتهد ثم ، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجراف) :-صلى اهلل عليو كسلم  –
 فهم من اجتهادات بعضهم يشهد لذلك.كىدم الصحابة رضواف اهلل عليهم كموق، (اخطأ فلو أجر

 :اطإ كلو كاف صاحبو معذكرن الضابط الرابع: ال قدكة ُب ا٠ت
 األنو قد يظن بعض الناس أف آّتهد إذا كاف مغفورن ، ىذا الضابط يعترب ٔتثابة تقييد للضابط السابق

فاجتهاد آّتهد إذا تبينت ٥تالفتو للصواب تعُت طرحو ، كىذا خطأ، لو خطؤه جاز اتباعو ُب ذلك ا٠تطإ
 .فاٟتق أحق أف يتبع، قيص للمجتهد كال حط من مكانتوكليس ُب ىذا تن، كاألخذ ٔتا دؿ عليو الدليل

" إف الكبَت من أئمة العلم إذا كيثر صوابو كعيلم ٖتريو للحق كاتسع  :يقوؿ اإلماـ الذىيب رٛتو اهلل
نعم كال ، علمو كظهر ذكاؤه كعيرؼ صبلحو ككرعو كاتباعو نغفر زلتو كال نضللو كنطرحو ك ننسى ٤تاسنو

  ئو كنرجو لو التوبة من ذلك ".نقتدم بو ُب بدعتو كخط
 الضابط ا٠تامس: ال تبلـز بُت ا٠تبلؼ ُب الرأم كاختبلؼ القلوب:

كتعدد االجتهادات أمور طبيعية كىي نتيجة حتمية ، إف تعدد كجهات النظر كاختبلؼ اآلراء
 .لتفاكت ا١تدارؾ كالعقوؿ كتعارض األدلة كغياب بعضها

 .ىو كاقع ال ٤تالة لؤلسباب السابقة كغَتىاكا٠تبلؼ ّٔذا ا١تعٌت أمر ال بد منو ك 
لتنافر القلوب كتفريق اٞتماعة كاٟتكم على ا١تخالف ببل  الكن ىذا ا٠تبلؼ ال ٬توز أف يكوف سببن 

فقد اختلف الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب الكثَت من األمور ُب ا١تباحث ا١تختلفة ، علمو كال عدؿ
 .الفقهية كغَتىا

" كقد كاف العلماء من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم إذا تنازعوا ُب  :هلليقوؿ ابن تيمية رٛتو ا
إف كنتم تؤمنوف ، فإف تنازعتم في شيء فردكه إلى اهلل كالرسوؿ) :األمر اتبعوا أمر اهلل تعاذل ُب قولو

، ككانوا يتناظركف ُب ا١تسألة مناظرة مشاكرة كمناصحة (ذلك خير كأحسن تأكيبلن ، باهلل كاليـو اآلخر
 نعم من خالف، مع بقاء األلفة كالعصمة كأخوة الدين، كرٔتا اختلف قو٢تم ُب ا١تسألة العلمية كالعملية

 فهذا يعامل ٔتا، ال يعذر فيو اأك ما أٚتع عليو سلف األمة خبلفن ، كالسنة ا١تستفيضة، الكتاب ا١تستبُت
 يعامل بو أىل البدع ".
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 الضابط السادس: ا٠تطأ ييقدر بقدره: 
 .كالعثور كا٠تطل، معنا أف اإلنساف بطبيعتو معرض للخطأ كالزلل لقد سبق

كاف الواجب كضع ضابط ٭تفظ ،  ككاف كل الفضبلء كالصلحاء عرضة لذلك، ك١تا كاف األمر كذلك
 .بسبب ما ال بد أف يقع من ا٠تطأ منهم، كمكانتهم من أف هتدر، ٢تم كرامتهم من أف هتدـ

لب على الشخص من اٟتسنات كالصبلح ال يهدر مكانتو كىذا الضابط مؤداه أف العربة ٔتا غ
" ليس  :قاؿ سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل .ا٠تطأ العارض الذم ال ٯتكن أف ينجو منو أحد غَت معصـو

فمن كاف فضلو أكثر ، كلكن من الناس من ال ينبغي أف تذكر عيوبو، من شريف كال عادل إال كفيو عيب
 من نقصو كىب نقصو لفضلو ".

" إ٪تا السيد من عيدت سقطاتو كأيخذت غلطاتو  :ؿ ابن األثَت اٞتزرم رٛتو اهلل ُب نفس ا١تعٌتكيقو 
 فهي الدنيا ال يكمل فيها شيء ".

، كلو كاف كل من أخطأ طرح كأي٫تلت حسناتو لًتتب على ذلك مفاسد عظيمة كأضرار جسيمة
لة كأيىدرت ٤تاسنو لفسدت العلـو " فلو كاف كل من أخطأ أك غلط ترؾ ٚت :يقوؿ ابن القيم رٛتو اهلل

 كتعطلت معا١تها ".، كالصناعات كاٟتكم
 الضابط السابع: كبلـ ا٠تصـو كاألقراف ال ييعبأ بو يطول كال يركل:

كثَت من التهم اليت يًتاشق ّٔا ا١تًتاشقوف ُب الساحة اإلسبلمية اليـو ترجع دكافعها إذل ما يكوف 
على تاريخ البشر بل ىو قدًن دل يسلم منو  اكىذا ليس جديدن  ،بُت األقراف كا٠تصـو من حسدو ك٨توه

 .عصر من العصور سول األنبياء كالصديقُت
كمنهج أىل السنة كاٞتماعة كعلماء اٞترح كالتعديل ىو عدـ قبوؿ ىذا الكبلـ كاالعتداد بو إال إذا 

 .قاـ دليل قاطع على صحتو
ال سيما إذا الح أنو ، ضهم ُب بعض ال ييعبأي بو" كبلـ األقراف بع :يقوؿ اإلماـ الذىيب رٛتو اهلل

من األعصار سلم  اكما علمت أف عصرن ، كما ينجو منو إال من عصمو اهلل، لعداكة أك ١تذىب أك ٟتسد
 كلو شئت لسردت من ذلك كراريس ".، أىلو من ذلك سول األنبياء كالصديقُت

 الضابط الثامن: الظلم ال يسقط األخوة اإلٯتانية:
اكل ا٠تبلفية بُت العاملُت لئلسبلـ تكوف بدايتو باهتاـ ظادلو من طرؼو ضد طرؼو آخر بعض ا١تش

 .فيقـو الطرؼ ا١تتهم بالرد، لسببو ما
ما يتجاكز الطرفاف أك أحد٫تا اٟتدكد الشرعية ُب حق الطرؼ اآلخر إذل النيل من دعوتو اليت  اكغالبن 

بذلك حبل اإلخوة اإلٯتانية كما يًتتب  اقاطعن ، خذ بو٭تمل أك ٚتاعتو اليت ينتمي إليها أك مذىبو الذم يأ
 .عليها من مواالة
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فاهلل يرشدنا ُب كتابو العزيز إذل أف ، كال ٮتفى أف ىذا خركج كاضح على ىدم اإلسبلـ كتعاليمو 
يقوؿ  .فذلك أدعى اللتئاـ شرخ الصف كرأب صدع اٞتماعة، نقابل إساءة اآلخرين باإلحساف إليهم

كليس أٚتل ُب ىذا ، (لتي ىي أحسن فإذا الذم بينك كبينو عداكة كأنو كلي حميمأدفع با)تعاذل: 
 .ا١تقاـ من ا٢تركب كالفرار من ميداف معركة الشتائم كالتهم اليت يعترب ا١تنتصر فيها شر ا٠تصمُت

، كاالنتصار من خصمو فليكن ذلك ْتقو كعدؿ، كإف كاف كال بد من أف يأخذ اإلنساف حقو لنفسو
أف ننسى أف ظلم إخواننا لنا ال ييسقط ما ٢تم علينا من حقوؽ اإلخوة كا١تواالة كحرمة الظلم فبل ٬توز 

 .كا١تعاداة
قاؿ ، " فإف الظلم ال يقطع ا١تواالة اإلٯتانية :ُب ىذا ا١تقاـ يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل

إحداىما على األخرل فقاتلوا  فإف بغت، )كإف طائفتاف من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما :تعاذل
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ كأقسطوا إف اهلل يحب 

… فجعلهم إخوة مع كجود القتاؿ كالبغي  (إنما المؤمنوف إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المقسطين
ب معاداتو كإف أعطاؾ كأحسن كليعلم أف ا١تؤمن ٕتب مواالتو كإف ظلمك كاعتدم عليك كالكافر ٕت

 إليك ".
 :االضابط التاسع: ا٢تجر ال بد أف يكوف شرعين 

من ا١تظاىر كاألسباب ُب الوقت نفسو للفرقة بُت ا١تسلمُت اليـو ظاىرة التهاجر كالتدابر بُت 
 .العاملُت لئلسبلـ

ة تكوف دكافعو بينما ُب اٟتقيق، اشرعين  اكُب غالب األحياف ييلبس ىذا التهاجر كالتدابر لبوسن 
كأف  هلل تعاذل أكالن  افا٢تجر الشرعي ال بد أف يكوف دافعو خالصن ، شخصية ال عبلقة ٢تا با٢تجر الشرعي

 .اكأف يغلب على الظن أنو يؤدم إذل ٖتقيق ا١تقصود منو ثالثن ، ايكوف بصورة مشركعة ثانين 
فالطاعة ال ، مر اهلل ّٔا كرسولو" فا٢تجرة الشرعية ىي من األعماؿ اليت أ :يقوؿ ابن تيمية رٛتو اهلل

فمن ىجر ٢تول ُب ، افتكوف خالصة هلل صوابن ، بد أف تكوف خالصة هلل تعاذل كأف تكوف موافقة ألمره
كما أكثر ما تفعل النفوس ما هتواه ظانة أهنا ، عن ىذا اغَت مأمور بو كاف خارجن  انفسو أك ىجر ىجرن 

فاألكؿ مأمور بو كالثاين ، ٟتق اهلل كبُت ا٢تجر ٟتق نفسوفينبغي أف يفرؽ بُت ا٢تجر … تفعلو طاعة هلل 
 منهي عنو ".

مركز  :ىذا الفصل مستفاد من كتاب العمل اإلسبلمي بُت دكاعي االجتماع كدعاة النزاع إعداد]
كأسس التدارؾ أليب أسامة ، الدراسات كالبحوث اإلسبلمية ُب باكستاف تقدًن للشيخ أسامة بن الدف

  .[األنصارم بتصرؼ
* * * 
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 تم الكتاب بحمد اهلل تعالى

 
************* 

 
 اختام  

 كبعد.....
فإف كجدت فيو ، غرموو يو كمرتبيأخي ا١توحد ىا ىو الكتاب بُت يديك لك غنمو كعلى جامع

 ٢تذا النقص أك القصور فالدين النصيحة. فادعي لنا ٓتَت كنبهنا – ىذا طبع البشرك  -نقص أك قصور 
ُب نشر ىذا ا١تنهج بُت أكساط الشباب لكي  ف يكوف ىذا الكتاب مسا٫تة مناأ كأسأؿ اهلل تعاذل
 فالدين نيًصر بالشباب.، ينهضوا لنصرة دينهم

 كباهلل تعاذل التوفيق
 كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم.  
 

 ىػَُّْجيمادل اآلخرة  ّ
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 ىذه دعوتنا 
 

 كا٢تجرة إذل رسولو صلى ، كالرباءة من الشرؾ كالتنديد، د التوحيددعوة اذل ا٢تجرة إذل اهلل بتجري
 اهلل عليو كسلم بتجريد ا١تتابعة لو.

 كإبراىيم  كالصدع ٔتلة ا٠تليلُت ٤تمد، بإعبلف أكثق عرل اإلٯتاف، دعوة إذل إظهار التوحيد
 كأىلو. كإبداء الرباءة من الشرؾ، كإظهار مواالة التوحيد كأىلو، عليهما السبلـ

 إلخراج العباد من ، عوة إذل ٖتقيق التوحيد ّتهاد الطواغيت كل الطواغيت باللساف كالسنافد
 كمن جور ا١تناىج كالقوانُت كاألدياف إذل عدؿ كنور اإلسبلـ.، عبادة العباد إذل عبادة رب العباد

 بنبذ تقليد ، ككسر صنمية علماء اٟتكومات، دعوة إذل طلب العلم الشرعي من معينو الصاُب
 سوا على ا١تسلمُت.كلبَّ ، ألحبار كالرىباف الذين أفسدكا الدينا

 كأحبار سوء كرىبانها كىل أفسد الدين إال الملوؾ
 كل آّرمُت على اختبلؼ مللهم ،  كإذل استبانة سبيل آّرمُت، دعوة إذل البصَتة ُب الواقع

اهلل كما أنا من  )قل ىذه سبيلي أدعو إلى اهلل على بصيرة أنا كمن اتبعني كسبحافك٨تلهم 
 .المشركين(

 كالسعي ُب قتاؿ الطواغيت ، دعوة إذل اإلعداد اٞتاد على كافة األصعدة للجهاد ُب سبيل اهلل
 كأنصارىم كاليهود كأحبلفهم لتحرير ا١تسلمُت كديارىم من قيد أسرىم كاحتبل٢تم.

 ىم من خالفهم كال الذين ال يضر ، كدعوة إذل اللحاؽ بركب الطائفة الظاىرة القائمة بدين اهلل
 من خذ٢تم حىت يأٌب أمر اهلل.
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تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 

 فيرس المحتويات 
 

 ِ                                                            مقدمة الشيخ أبي محمد المقدسي  
 ْ                                                                                          المقدمة 
 ٓ                                                   األسماء كاألحكاـ كما يتعلق بهما / فصل تمهيدم

                        ٖ                                                                               الفصل األكؿ الطػػػاغػوت
 ٖ                                                              غوت  المسألة األكلى: معنى الطا

 ٖ                                                      المسألة الثانية: الواجب نحو الطاغوت 
             ٖ                                                       المسألة الثالثة: صفة الكفر بالطاغوت 

       ٗ                                                               المسألة الرابعة: أنواع الطاغوت
 ٗ                                                           المسألة الخامسة: أقساـ الطاغوت

 ُُ                                                        المسألة السادسة: ىل الطاغوت كافر
 ُُ                                                           المسألة السابعة: رؤكس الطواغيت

  ُِ                                           المسألة الثامنة: طواغيت أخرل يجب الكفر بها 
  ُّ                           خرج صاحبو من الملةالمسألة التاسعة: أكصاؼ التحاكم الذم يي 

 ُّ                           ىل يصح إطبلؽ كلمة الطاغوت على المسلم المسألة العاشرة: 
            ُّ                                             المسألة الحادية عشرة: حكم أنصار الطواغيت

 ُِ              كم زكجات، كأبناء الطواغيت، أك أنصار الطواغيتالمسألة الثانية عشرة: ح
  ِِ                                   المسألة الثالثة عشرة: حكم العمل عند طواغيت الحكم
 ِّ                                    المسألة الرابعة عشرة: صفات جيوش طواغيت الحكم 

 ِْ                نكرات العسكرية الوخيمة في أنظمة الطواغيتالمسألة الخامسة عشرة: مي 
                                                     ِْ          (...يزعموف المسألة السادسة عشرة: توضيح كبياف حوؿ آية )ألم تر إلى الذين

 72                                               فصل تابع طاغوت )الديمقراطية(
 ِٕ                                                         المسألة األكلى: معنى الديمقراطية 

 ِٕ                                               المسألة الثانية: مبادلء كأسس الديمقراطية 
 ّّ                                            المسألة الثالثة: الفرؽ بين الديمقراطية كالشورل 

 ّْ                                                  المسألة الرابعة: بعض مفاسد الديمقراطية  
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 ّٔ                                                المسألة الخامسة: موقف اإلسبلـ من األحزاب 
 ْٖ                       جالس التشريعية )البرلمانات(المسألة السادسة: حكم الدخوؿ في الم

 ْٗ           للدخوؿ في المجلس التشريعي -اسم مفعوؿ  -المسألة السابعة: حكم الميرىشىًح 
        َٓ                     كىو الذم يدلي بصوتو  -اسم فاعل  -المسألة الثامنة: حكم الميرًشًح 

 ُٓ                                مسلم إذا أقسم على احتراـ الدستورالمسألة التاسعة: حكم ال
 ِٓ    بعد دخوؿ البرلماف كممارسة العمل النيابي التشريعي المسألة العاشرة: المآخذ كالمزالق

 ٕٓ                                                         عمل الميحاماة المسألة الحادية عشرة:
            95                                                   بع طاغوت )الَعممانية(فصل تا

 ٗٓ                                                                 المسألة األكلى: معنى العلمانية 
 َٔ                                                                   المسألة الثانية: صور العلمانية

 ُٔ                                                               المسألة الثالثة: طبقات العلمانيين
 ُٔ                                  المسألة الرابعة: نتائج العلمانية في العالم العربي كاإلسبلمي 

   ْٔ          ة في تحريف الدين في نفوس المسلمين كتزييفو المسألة الخامسة: كسائل العلماني
 ٔٔ                                                            المسألة السادسة: كاجب المسلمين

 27                                                   الفصل الثاني الحكم والتشريع
 َٕ                                                                   مالمسألة األكلى: معنى الحك

 ُٕ                                  المسألة الثانية: الفرؽ بين الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كالتشريع
 ُٕ                                        المسأؿ الثالثة: من الذم ييطلق عليو ميصطلح الحاكم؟

 ِٕ     المسألة الرابعة: معنى التشريع كشركط تسمية الشيء تشريعنا سواءن كاف قانوننا أك غيره 
   ِٕ             المسألة الخامسة: التشريع من دكف اهلل )التشريع الوضعي( يتضمن االستحبلؿ

 ْٕ                                               المسألة السادسة: حكم طاعة العلماء كاألمراء 
 ٕٓ                                         المسألة السابعة: عبلقة الحكم بما أنزؿ اهلل بالتوحيد

 ٕٔ                               المسألة الثامنة: متى يكوف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفرنا أكبر؟
 ٖٕ                             كفرنا أصغر؟  المسألة التاسعة: متى يكوف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل

 ٕٗ                                       المسألة العاشرة: كفر كردة طواغيت الحكم في عصرنا
 ٕٗ                                         شركط الخركج على الحاكم المسألة الحادية عشرة: 

               ٕٗ     اهلل فأكلئك ىم الكافركف( ؿكمن لم يحكم بما أنز المسألة الثانية عشرة: توضيح آية: )
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 ٖٖ  ...(    المسألة الثالثة عشرة: توضيح حوؿ آية )فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ  
  59                                 اإلمامة العظمى وما يتعمق بيا الفصل الثالث

 ّٗ                                                     لعظمىالمسألة األكلى: تعريف اإلمامة ا
       ّٗ                                                 المسألة الثانية: الفرؽ بين الخبلفة كالميلك

 ْٗ                                                              المسألة الثالثة: مقاصد اإلمامة
 ٓٗ                                                         المسألة الرابعة: طرؽ انعقاد اإلمامة

 ٕٗ                                          المسألة الخامسة: شركط اإلماـ ككاجباتو كحقوقو
 ٖٗ                                              المسألة السادسة: العزؿ كالخركج على األئمة
 ََُ                                              المسألة السابعة: موارد بيت ماؿ المسلمين 
          171                                     الفصل الرابع حكم التكفير وما يتعمق بو

           َُُ                                                              المسألة األكلى: معنى التكفير
 َُُ                                                             المسألة الثانية: شركط التكفير

 َُِ                                         شركط تكفير أىل األىواء كالبدعالمسألة الثالثة: 
 َُِ                                                             يرالمسألة الرابعة: موانع التكف

   َُُ                                       المسألة الخامسة: موانع تكفير أىل األىواء كالبدع
   َُُ                                                       المسألة السادسة: موانع غير ميعتبرة 

 ُُُ                              لمسألة السابعة: تبين الموانع إنما يجب في المقدكر عليوا
 ُُّ                                                            المسألة الثامنة: أسباب التكفير
 ُُْ                                                            المسألة التاسعة: قواعد التكفير

 ُّٕ                                                المسألة العاشرة: أخطاء شائعة في التكفير
 ُّٗ                                               المسألة الحادية عشرة: التكفير عن اجتهاد

قامة الحجة  147                                الفصل الخامس مانع )الجيل( وا 
  ُِْ                                                              المسألة األكلى: معنى الجهل

 ُِْ                                                 المسألة الثانية: الفرؽ بين الجهل كاأليمية 
  ُِْ                                          المسألة الثالثة: الجهل من العوارض الميكتسبة 

 ُّْ                                         المسألة الرابعة: مذاىب الناس في العذر بالجهل
 ُّْ                            المسألة الخامسة: صفة الكافر الجاىل الذم ييعذر بالجهل 
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   ُْٓ                                                                  المسألة السادسة: أىل الفترة 
 ُْٖ                                         المسألة السابعة: حاالت ال ينفع معها العذر بالجهل

 ُّٓ                                المسألة الثامنة: من كصلتو دعوة اإلسبلـ مشوىة فلم ييسلم 
 ُّٓ                         ة: المسلم الجاىل كالحاالت التي ييعذر فيها بالجهلالمسألة التاسع

 ُٕٓ                                               المسألة العاشرة: جهل الحاؿ أقسامو كأحكامو
 ُٖٓ                                                         المسألة الحادية عشرة: معنى الحجة 

 ُٗٓ                                                      بما تقـو الحجة؟ المسألة الثانية عشرة: 
 ُّٔ                                                       المسألة الثالثة عشرة: صفة إقامة الحجة

 ُْٔ                                                   المسألة الرابعة عشرة: صفة من ييقيم الحجة
 ُٔٔ                   المسألة الخامسة عشرة: صفة من تيقاـ عليو الحجة )الميخاطب بالحجة( 

 ُٖٔ    المسألة السادسة عشرة: القدر الذم تقـو بو الحجة على الكافر الجاىل، كصفة قيامها
    ُُٕ    على المسلم الجاىل، كصفة قيامها المسألة السابعة عشرة: القدر الذم تقـو بو الحجة

 ُِٕ                                       المسألة الثامنة عشرة: قياـ الحجة غير فقهها كالتزامها 
 ُٕٓ                                        المسألة التاسعة عشرة: شركط قياـ الحجة في الشرائع

 ُٕٓ                                     ـ الحجة في المسائل الظاىرةالمسألة العشركف: موانع قيا
 ُٕٔ                           المسألة الحادية كالعشركف: موانع قياـ الحجة في المسائل الخفية

   122                                    الفصل السادس الوالء والبراء، وأحكام الديار
 ُٕٕ                                                            : معنى الوالء كالبراءالمسألة األكلى

 ُٕٕ                                                المسألة الثانية: الوالء كالبراء من ركائز التوحيد
 ُٕٕ                                                           كالبراء مراتب الوالءالمسألة الثالثة: 

 ُٕٗ                                                                  المسألة الرابعة: أنواع المواالة
 ُُٖ                                             المسألة الخامسة: تقسيم خاطيء ألنواع المواالة

 ُٖٓ                                                         فرالمسألة السادسة: صور التولي الميك
 ُٖٓ                                                  المسألة السابعة: صور المواالة غير الميكفرة

 ُٖٔ                                                 المسألة الثامنة: الفرؽ بين المداىنة كالمداراة
 ُٖٔ                        المسألة التاسعة: الفرؽ بين التولي المكفر كمعاملة الكافر بالمعركؼ

 ُٖٔ                                      المسألة العاشرة: الفرؽ بين التولي المكفركالتيقية الجائزة
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 ُٕٖ                                                     المسألة الحادية عشرة: معاملة الكفار  
 ُٕٖ                                                        المسألة الثانية عشرة: عداكة الكفار

 ُٖٖ                                              المسألة الثالثة عشرة: حكم اإلستعانة بالكفار
 ُٖٖ                                      ار الكفرالمسألة الرابعة عشرة: معنى دار اإلسبلـ كد

 ُٖٗ                                          المسألة الخامسة عشرة: مناط الحكم على الدار
 َُٗ                                      المسألة السادسة عشرة: األقساـ الفرعية لدار الكفر

                       ُِٗ                                     ـ الفرعية لدار اإلسبلـالمسألة السابعة عشرة: األقسا
 ُٓٗ                                                     المسألة الثامنة عشرة: تغير صفة الدار

 ُٔٗ                                  المسألة التاسعة عشرة: دار الكفر ىل تصير دار إسبلـ؟
 ُٖٗ                                        المسألة العشركف: دار اإلسبلـ ىل تصير دار كفر؟

 َُِ                               المسألة الحادية كالعشركف: ىل يصير العالم كلو دار كفر؟
 َِِ                              المسألة الثانية كالعشركف: ىل يصير العالم كلو دار إسبلـ؟ 

 772                                      الفصل السابع اليجرة والعالقات الدولية
 َِٕ                                                               المسألة األكلى: معنى الهجرة

 َِٕ                                                              المسألة الثانية: أنواع الهجرة  
 َِٗ                                                              المسألة الثالثة: أقساـ الهجرة

 َِٗ                                                    الهجرة المسألة لرابعة: بواعث كغايات
 ُِٓ                                                           المسألة الخامسة: حكم الهجرة

   ُِِ    ( .......ال ىجرة بعد الفتح، كلكن جهاد كنية، المسألة السادسة: معنى حديث )
 ُِِ                            الظالمين من ذكم الذنوب كالمعاصيالمسألة السابعة: ىجر 

 ِِِ                                        ات الدكلية؟  المسألة الثامنة: ما المقصود بالعبلق
 ِِْ                     المسألة التاسعة: أصل العبلقة بين دار اإلسبلـ كدار الكفر الحربالمسألة التاسعة: أصل العبلقة بين دار اإلسبلـ كدار الكفر الحرب

 ِِّ                                                المسألة العاشرة: مفهـو السياسة الشرعية 
 794                                     فرقة ومتنوعةالفصل الثامن مواضيع مت

      ِّْ                            المسألة األكلى: حكم االستعانة كاالستغاثة كاالستعاذة بالجن
 ِّٓ                                                       المسألة الثانية: حكم مخاطبة الجن

  ِّٓ                                                        كم إتياف الساحرالمسألة الثالثة: ح



 

 

 (ُِٔ) بيت ا١تقدس            التوحيد كاٞتهاد اللجنة الشرعية ّتماعة

تحفة الموحدين في بعض مسائل أصوؿ 
 الدينالدين 
 ِّٔ                                                         المسألة الرابعة: حكم سؤاؿ العراؼ 

 ِّٕ                                   المسألة الخامسة: من كسائل التكهن كادعاء علم الغيب
 ِّٕ                                       المسألة السادسة: مسائل كاقعية ىي من باب التطير

 ِّٖ                             ما موقفنا من أخبار الفلكيين كالجغرافيين؟  المسألة السابعة: 
 ِّٖ  ريح؟المسألة الثامنة: ما حكم إخبارات األرصدة الجوية بتوقع نزكؿ المطر أك ىبوب ال

 ِّٖ                                                      المسألة التاسعة: معنى الرحم كحدكدىا
 ِّٗ                                               المسألة العاشرة: ما حد كصل الرحم كقطعو؟ 

 َِْ                               المسألة الحادية عشرة: ىل النعي في الصحف من النياحة؟ 
 َِْ                                                         المسألة الثانية عشرة: حكم التصوير

 ِّْ                                         المسألة الثالثة عشرة: حكم العرائس كما يلحق بها
 ِْْ                                                    المسألة الرابعة عشرة: معنى جنس العمل
 ِْْ                                                    المسألة الخامسة عشرة: أصوؿ الخوارج

 ِْٓ                                          المسألة السادسة عشرة: ضوابط في فرؽ المرجئة
 ِْٔ                                              ئة العصرالمسألة السابعة عشرة: عبلمات مرج

 ِْٔ                                                    المسألة الثامنة عشرة: منكرات المدارس
 742                                              الفصل التاسع النصيحة النفيسة

 ِْٕ                                  دعت إلى كتابة النصيحة  المسألة األكلى: األسباب التي
 ِْٕ                                                 المسألة الثانية: األىداؼ من ىذه النصيحة

 ِْٕ                                                           المسألة الثالثة: محتول النصيحة 
 799                                                                 ا ىذه دعوتن

 792                                                            فيرس المحتويات
 


